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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 نتوكل وعليه نستعني وبه

 عبدالوهاب بن حممد ،األعالم اهلداة وعلم اإلمام، الشيخ قال مما

 ارتّد مّلا العيينة، أهل من العلم يدعي من بعض ارتاب: تعاىل اهلل رمحه

 فقال به، اهلل ينفعه كالًما يكتب أن الشيخ فسئل حرميال أهل

 : تعاىل اهلل رمحه

  ( )الرحيم الرمحن اهلل بسم -

 اهلل رضي السلمي عبسة بن عمرو عن( صحيحه يف مسلم روى)

 َوَأنَُّهْم ،َضالَلٍة َعَلى النَّاَس َأنَّ َأُظنُّ اْلَجاِهِليَِّة ِفي َوَأَنا ُكْنُت" : قال عنه

 ُيْخِبُر ِبَمكََّة ِبَرُجٍل َفَسِمْعُت: قال. اأَلْوَثاَن َيْعُبُدوَن َوُهْم َشْيٍء َعَلى َلْيُسوا

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل َفِإَذا ،َعَلْيِه َفَقِدْمُت َراِحَلِتي َعَلى َفَقَعْدُت ،َأْخَباًرا

 َعَلْيِه َدَخْلُت َحتَّى َفَتَلطَّْفُت ،َقْوُمُه َعَلْيِه ( )ُجَرآُء ْسَتْخِفًياُم َوَسلََّم َعَلْيِه

                                      
قال )فكار واألفاام اعتمدنا يف إثبات البسملة هنا على قول ابن غنام يف روضة األ ( )

 (.بسم اهلل الرمحن الرحيم: الشيخ رمحه اهلل

قال النووي يف . باجليم املضمومة مجع جريء باهلمزة من اجلراءة وهي اإلقدام والتسلط ( )

وكذلك ورد اللفظ يف : قلت. هكذا هو يف مجيع األصول ا هـ: شرح صحيح مسلم

فما وقع يف . لدينا من املخطوطات روضة األفكار واألفاام البن غنام ويف مجيع ما

 .بصيغة املاضي ليس بصواب( جرأ)بعض نسخ الكتاب املطبوعة بلفظ 
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"  :َقاَل ؟َنِبيٌّ َوَما :َفُقْلُت ،" َنِبيٌّ َأَنا"  :َقاَل ؟( )َأْنَت َما :َلُه َفُقْلُت ،ِبَمكََّة

 ِبِصَلِة ْرَسَلِنيَأ"  :َقاَل ؟َأْرَسَلَك َشْيٍء َوِبَأيِّ :َفُقْلُت ،" اللَُّه َأْرَسَلِني

 :َلُه ُقْلُت ،" َشْيٌء ِبِه ُيْشَرُك ال اللَُّه ُيَوحََّد َوَأْن ،اأَلْوَثاِن َوَكْسِر ،اأَلْرَحاِم

 ،َبْكٍر َأُبو َيْوَمِئٍذ َوَمَعُه"  :َقاَل ،" َوَعْبٌد ُحرٌّ"  :َقاَل ؟َهَذا َعَلى َمَعَك َفَمْن

 َتْسَتِطيُع ال ِإنََّك"  :َقاَل ،ُمتَِّبُعَك ِإنِّي :َفُقْلُت ،" ِبِه آَمَن ِممَّْن َوِبالٌل

 ،َأْهِلَك ِإَلى اْرِجْع َوَلِكِن ،النَّاِس َوَحاَل َحاِلي َتَرى َأال ،َهَذا َيْوَمَك َذِلَك

 َرُسوُل َوَقِدَم ،َأْهِلي ِإَلى َفَذَهْبُت :َقاَل ،"َفْأِتِني َظَهْرُت َقْد ِبي َسِمْعَت َفِإَذا

 َأَتَخبَُّر َفَجَعْلُت ،َأْهِلي ِفي َوُكْنُت اْلَمِديَنَة َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه

 َأْهِل ِمْن َنَفٌر َعَليَّ َقِدَم َحتَّى اْلَمِديَنَة َقِدَم ِحنَي النَّاَس َوَأْسَأُل ،اأَلْخَباَر

 َقِدَم الَِّذي ُلالرَُّج َهَذا َفَعَل َما :َفُقْلُت ( )اْلَمِديَنِة َأْهِل ِمْن َيْثِرَب

 َيْسَتِطيُعوا َفَلْم َقْتَلُه َقْوُمُه َأَراَد َوَقْد ،ِسَراٌع ِإَلْيِه النَّاُس :َفَقاُلوا ؟اْلَمِديَنَة

 ؟َأَتْعِرُفِني اللَِّه َرُسوَل َيا :َفُقْلُت ،َعَلْيِه َفَدَخْلُت اْلَمِديَنَة َفَقِدْمُت ،َذِلَك

 َيا :َفُقْلُت ،َبَلى :َفُقْلُت :َقاَل ،" ِبَمكََّة َلِقيَتِني يالَِّذ َأْنَت ( ) َنَعْم"  :َقاَل

                                      
من أنت ألنه : ومل يقل ''ما أنت'': وإمنا قال ''ما أنت ''هكذا يف األصول : قال النووي ( )

 .سأله عن صفته ال عن ذاته

يح مسلم، فسقوطه يف بعض يف مجيع النسخ اخلطية ويف صح ''من أهل املدينة''لفظ  ( )

 .النسخ املطبوعة من قبل بعض النساخ

يف بعض نسخ الكتاب وثبت يف بعضاا، ويف اقتضاء الصراط  ''نعم''سقط لفظ  ( )

 .املستقيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية وهو املوافق لنص صحيح مسلم
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 ،الصَّالِة َعِن َأْخِبْرِني. َوَأْجَهُلُه اللَُّه َعلََّمَك َعمَّا ( )َأْخِبْرِني اللَِّه َنِبيَّ

 الشَّْمُس، َتْطُلَع َحتَّى الصَّالِة َعِن َأْقِصْر ُثمَّ الصُّْبِح، َصالَة َصلِّ: "َقاَل

 َوِحيَنِئٍذ ،َشْيَطاٍن َقْرَنْي َبْيَن َتْطُلُع ِحنَي َتْطُلُع َفِإنََّها َتْرَتِفَع؛ ىَحتَّ

 َحتَّى ،َمْحُضوَرٌة َمْشُهوَدٌة الصَّالَة َفِإنَّ َصلِّ ُثمَّ ،اْلُكفَّاُر َلَها َيْسُجُد

 ُتْسَجُر َنِئٍذِحي ( )َفِإنَّ الصَّالِة َعِن َأْقِصْر ُثمَّ ،ِبالرُّْمِح الظِّلُّ َيْسَتِقلَّ

 َحتَّى ،َمْحُضوَرٌة َمْشُهوَدٌة الصَّالَة َفِإنَّ ( ) َفَصلِّ اْلَفْيُء َأْقَبَل َفِإَذا. َجَهنَُّم

 َتْغُرُب َفِإنََّها ،الشَّْمُس َتْغُرَب َحتَّى الصَّالِة َعِن َأْقِصْر ُثمَّ ،اْلَعْصَر ُتَصلَِّي

 . احلديث وذكر ( )" اْلُكفَّاُر َلَها ُجُدَيْس َوِحيَنِئٍذ ،َشْيَطاٍن َقْرَنْي َبْيَن

 عليه اهلل صلى النيب ناى فقد(: تعاىل اهلل رمحه العباس أبو قال)

 الناي ذلك معلال ،الغروب ووقت الشمس طلوع وقت الصالة عن وسلم

 الكفار، هلا يسجد حينئذ وأنه شيطان، قرني بني وتغرب تطلع بأناا

 ال قد الناس وأكثر هلل، إال السجود يقصد ال املؤمن أن ومعلوم

                                      
أخربني  وهو صحيح ومعناه( عما علمك اهلل)قال النووي هكذا هو  -هذا لفظ مسلم  ( )

 .عن حكمه وصفته وبينه لي

كذا يف مجيع ما لدينا من النسخ اخلطية سوى خمطوطة الشيخ حممد بن عبداللطيف  ( )

وأما  ''اقتضاء الصراط املستقيم''وهكذا يف  ''فإن حينئذ'': آل الشيخ رمحه اهلل ففياا

 (.فإنه حينئذ)نسخ صحيح مسلم فيما لدي مناا 

نسخ والصواب إثباته كما يف البعض اآلخر ويف اقتضاء سقط لفظ فصل يف بعض ال ( )

 .الصراط املستقيم ألنه املوافق للفظ صحيح مسلم

 .[ج] (691 )، باب إسالم عمرو بن بن عبسة، برقم مسلمأخرجه  ( )
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 الكفار أن وال شيطان، قرني بني وغروباا طلوعاا أن يعلمون

 هذا يف الصالة عن ناى وسلم عليه اهلل صلى إنه ثم هلا، يسجدون

 . املشاباة ملادة حسًما الوقت

 على جعله عمود أو عوٍد إىل صلى إذا كان أنه الباب هذا ومن

 ما إىل الصالة عن ناى وهلذا مًدا؛ص له يصمد ومل ( )األمين حاجبه

 يدي بني هلل السجود عن ( )يناى وهلذا اجلملة يف اهلل دون من عبد

  ( )كالمه انتاى .( )اهلل لغري السجود مشاباة من فيه ملا الرجل،

 فإن العرب؛ من احلديث هذا يف ما لنفسه الناصح املؤمن فليتأمل

 ليكون وأتباعام ياءاألنب أخبار علينا يقص وتعاىل سبحانه اهلل

 قصص وقص حباهلم، حاله فيقيس عربة، املستأخرين من للمؤمن

 االعتبار من فيه فمما. أيًضا باا تلبس من لتجتنب واملنافقني الكفار

 يف يتكلم مبكة رجال أن له ذكر ملا اجلاهلي األعرابي هذا أن

 عليه فقدم راحلته ركب حتى يصرب مل الناس، خيالف مبا الدين

 قوله به فسر وهذا واخلري الدين حمبة من قلبه يف ملا عنده، ما وعلم

                                      
 (.أو األيسر)يف اقتضاء الصراط املستقيم  ( )

لنسخة اليت يف روضة هو املوجود يف اقتضاء الصراط املستقيم ويف ا ''يناى''لفظ  ( )

 (.ناى)األفاام البن غنام ووقع يف بعض نسخ الكتاب 

 .ما بني القوسني من اقتضاء الصراط املستقيم( وإن مل يكن العابد يقصد ذلك) ( )

. انتاى كالمه يف نسخة مساحة املفيت الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل ( )

 .انتاى كالم أبي العباس
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): تعاىل                  ) [األنفال :  ] تعلم على حرًصا أي 

 أكثر يف الفام عدم أن على يدل فاذا ألفامام، أي (ألمسعام) الدين

 على احلرص عدم من امقلوب يف يعلم ملا سبحانه منه عدل اليوم الناس

 من اإلنسان لكون املوجبة األسباب أعظم من أن فتبني الدين، تعلم

 اجلاهلي هذا كان فإذا الدين تعلم على احلرص عدم هو الدواب شر

 ما عنام وبلغه األنبياء اتباع ادعى من عذر فما الطلب، هذا يطلب

 حضر فإن ؟رأًسا بذلك يرفع وال التعليم، عليه َيْعرض من وعنده بلغه،

) :تعاىل قال فكما استمع أو              

                  ) [األنبياء :  ]أنه أيًضا العرب من وفيه 

 . وكذا بكذا: قال أرسلك؟ شيء بأي: قال ،"اهلل أرسلين: "قال ملا

 اهلل توحيد هي النبوية والدعوة اإلهلية الرسالة زبدة أن فتبني

 ال كسرها أن ومعلوم األوثان؛ وكسر له، شريك ال وحده بعبادته

 وفيه. الرسالة زبدة فتأمل. السيف وجتريد العداوة، بشدة إال يستقيم

 وألجل غريب، كبري أمر أنه وفام التوحيد، من املراد فام أنه أيًضا

 مجيع إن: فأجابه ،"وعبد حر: "قال هذا؟ على معك من: قال هذا

 إال ذلك على يتبعه ومل له، خمالفون والعامة وامللوك والعباد العلماء

 القليل، أقل مع يكون قد احلق أن على دليل أوضح فاذا ذكر؛ من

 . األرض ميأل قد الباطل وأن

 تستوحش، ال: يقول حيث - اهلل رمحه - عياض بن الفضيل در وهلل
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 اهلالكني، لكثرة بالباطل تغرت وال السالكني، لقلة قاحل من

 ): تعاىل قوله منه وأحسن                       

      ) [2 : سبأ] . 

 وتسعون تسعة ألف كل من النار بعث أن" الصحيحني ويف

 ملا هذا من بكوا وملا ،( )ألف كل من واحد ةاجلن ويف وتسعمائة،

 َبْيَن َكاَن ِإال َقطُّ ُنُبوٌَّة َتُكْن َلْم ِإنََّها"  :وسلم عليه اهلل صلى قال مسعوه

 ِمَن َكُمَلْت َوِإال َتمَّْت َفِإْن اْلَجاِهِليَِّة ِمَن اْلَعَدُد َفُيْؤَخُذ َجاِهِليٌَّة، َيَدْيَها

 . صحيح حسن الرتمذي قال .( )" اْلُمَناِفِقنَي

 ومن اإلسالم بدء صفة من احلديث هذا يف ما اإلنسان تأمل فإذا

 اآلخر احلديث إليه ضم ثم ،ذاك إذ وسلم عليه اهلل صلى الرسول اتبع

 َبَدَأ" : قال وسلم عليه اهلل صلى أنه أيًضا مسلم صحيح يف الذي

 اهلل هداه إن األمر له تبني .( )"َبَدَأ َكَما َوَسَيُعوُد َغِريًبا اإِلْسالُم

 ) الفرعونية احلجة عنه وانزاحت          ) [1: طه ]، 

  ) القرشية واحلجة                ) [1: ص] . 

 اقتضاء كتاب يف - تعاىل اهلل رمحه -( العباس أبو وقال) 

                                      
 [ج] .(   ) مسلم صحيح ،(    ) خاريالب صحيح ( )

 [ج] .وقال الرتمذي حديث حسن صحيح(. 96  )سورة احلج، برقم  الرتمذيأخرجه  ( )

 (.66 )، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود، برقم مسلمأخرجه  ( )
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 ) :تعاىل قوله على كالمال يف املستقيم الصراط           ) 

 يلفظ، مل أو به لفظ سواء ،اهلل لغري ذبح ما أنه ظاهره [ 1 : البقرة]

: فيه وقال للحم ( )النصراني ذحبه ما حتريم من أظار هذا وحتريم

 . وحنوه املسيح بسم

 أزكى نكا سبحانه اهلل إىل به متقربني حنن ذحبناه ما أن كما

 بالصالة سبحانه اهلل عبادة فإن اهلل؛ بسم عليه وقلنا للحم ذحبناه مما

 . األمور فواتح يف بامسه االستعانة من أعظم له والنسك له

 ذبح فلو اهلل، بغري االستعانة من كفًرا أعظم اهلل لغري والعبادة

 لهيفع قد كما اهلل، بسم :فيه قال وإن حلرم إليه به متقرًبا ،اهلل لغري

 تباح ال ،مرتدين هؤالء كان وإن األمة، هذه منافقي من طائفة

 يفعل ما هذا ومن. مانعان الذبيحة يف جيتمع لكن حبال، ذبائحام

 الشيخ كالم انتاى. للجن الذبح من وغريها مبكة

 فانظر املعني؛ يكفر ال أنه الدين أعداء بعض إليه ينسب الذي وهو

 وتصرحيه األمة هذه من اهلل لغري ذبح من تكفريه إىل اهلل ( )أرشدك

 إال حترم أن يتصور ال إذ املعني يف وهذا بذلك، مرتدًّا يصري املنافق أن

                                      
 (.املستقيم الصراط اقتضاء) من( النصراني) لفظ ( )

 الشيخ املفيت مساحة وخمطوطة الشيخ آل بداللطيفع بن حممد الشيخ خمطوطة يف كذا ( )

 اليت الثانية خمطوطته يف وقع راشد، بن ناصر بن عبدالعزيز خبط اليت إبراهيم بن حممد

 .غنام البن واألفاام األفكار روضة يف وكذا( اهلل رمحك) علي بن سامل خبط هي



 

 
 01 كفر تارك التوحيد مفيد املستفيد يف

 الطواغيت وكانت): املذكور الكتاب يف أيًضا وقال، معني ذبيحة

 وكل. ومناة والعزى، الالت،: ثالثة الرحال إلياا تشد اليت الكبار

 الطائف، ألهل الالت فكانت العرب أمصار من ملصٍر مناا واحد

 فلما للحجاج، السويق يلت ،صاحًلا رجاًل األصل يف كان أنه ذكروا

 من قريًبا مكة ألهل فكانت العزى وأما قربه، على عكفوا مات

 مناة وأما ويدعون، عندها يذحبون شجرة ( )هناك وكانت ،عرفات

 . الساحل ناحية من قديد حذو وكانت ،املدينة ألهل فكانت

 عبادتام يف املشركني أحوال كانت كيف يعلم أن أراد ومن

 له يتبني حتى وأنواعه اهلل ذمه الذي الشرك حقيقة ويعرف األوثان،

 وأحوال وسلم عليه اهلل صلى النيب سرية إىل فلينظر القرآن، تأويل

 من وغريه مكة أخبار يف األزرقي ذكره وما زمانه، يف العرب

 أسلحتام علياا لقونيع شجرة للمشركني كان وملا العلماء،

 ذات لنا اجعل اهلل رسول يا: الناس بعض فقال أنواط، ذات ويسموناا

 َلَتْرَكُبنَّ السََّنُن ِإنََّها َأْكَبُر؛ اللَُّه" :فقال. أنواط ذات هلم كما أنواط

 جمرد وسلم عليه اهلل صلى فأنكر. ( )"َقْبَلُكْم َكاَن َمْن َسَنَن

                                      
 لشيخ املستقيم الصراط اقتضاء ويف اخلطية النسخ أكثر يف ''هناك'' لفظ ذكر ( )

 ..تيمية ابن اإلسالم

، أمحدو ،(62  )، باب ما جاء لرتكنب سنن من كان قبلكم برقم الرتمذيأخرجه  ( )

 [ج] (.1 6  )حديث أبي واقد الليثي رضي اهلل عنه برقم 
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 علياا معلقني علياا يعكفون ةشجر اختاذ يف للكفار مشاباتام

 أن إىل ..(بعينه الشرك من ذلك من أطم هو مبا فكيف أسلحتام،

 مسجد له يقال مسجد مثل ،(بدمشق أمكنة عدة ذلك فمن: )قال

 حتى ،طالب أبي بن علّي كف إنه يقال كف متثال فيه ،الكف

 ويف البالد يف موجودة كثرية األمكنة وهذه الوثن، ذلك اهلل هدم

 . مواضع مناا ازاحلج

 الصالة عن وسلم عليه اهلل صلى نايه يف طوياًل كالًما ذكر ثم

 ذلك ذكر الشرك، من ذلك إليه يفضي ملا العلة: فقال القبور، عند

 كأبي وأمحد مالك أصحاب من األئمة وكذلك وغريه الشافعي

 ): تعاىل قال وقد العلة باذه وعللوا ،األثرم بكر          

                    ) [نوح :  ] . 

 صاحلني رجال أمساء هذه أن السلف من وغريه عباس ابن ذكر

 ثم متاثيلام، صوروا ثم قبورهم، على عكفوا ماتوا فلما نوح قوم من

 وأهل صحيحه يف البخاري هذا ذكر. فعبدوهم األمد عليام طال

 من لعن أنه العلة هذه صحة يبني ومما وغريه جرير كابن التفسري

 تراباا يكون ال األنبياء قبور أن ومعلوم ،مساجد األنبياء قبور يتخذ

 أن فعلم ،( )"ُيْعَبُد َوَثًنا َقْبِري َتْجَعْل ال اللَُّهمَّ": نفسه عن وقال جنًسا

                                      
 [ج] (. 16)يف املوطأ، جامع الصالة برقم  مالكأخرجه  ( )
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 غروباا وعند الشمس طلوع عند الصالة عن كنايه ذلك عن نايه

 يصلي ال املصلي كان وإن الساعة، هذه يف يصلى لئال للذريعة، سدًّا

 هلا، والصالة دعائاا إىل ذلك يفضي لئال اهلل، إال يدعو وال هلل، إال

 من وغريها للشمس يسجد من الناس من فإن وقع، قد األمرين وكال

 الشرك أسباب أعظم من وهذا األدعية، بأنواع ويدعوها الكواكب

 كثري يف ذلك شاع حتى واآلخرين، األولني من كثري به ضل الذي

 . اإلسالم إىل ينتسب ممن

 مثل املشركني، مذهب على كتاًبا فيه ( )املشاورين بعض وصنف

 الشرك يف دخل ممن ،وأمثاهلما ،قرة بن وثابت ،البلخي معشر أبي

: تعاىل قال كما الكتاب إىل ينتسبون وهم واجلبت، بالطاغوت وآمن

(                             ) 

 . اهلل رمحه الشيخ كالم انتاى .[ 1: النساء]

 اهلل أزاغ من عنه ينسب الذي اإلمام هذا إىل اهلل رمحك فانظر

 من وهو ،الرازي رالفخ مثل عن ذكر كيف املعني تكفري عدم قلبه

 من املشاورين أكابر من وهو معشر أبي ومثل ،الشافعية أئمة أكابر

                                      
 الشيخ املفيت مساحة ونسخة الشيخ لآ لطيفعبدال بن حممد الشيخ نسخة يف كذا ( )

 كتاب يف ما ملوافقته الصواب وهو ناصر، بن عزيزعبدال خبط اليت إبراهيم بن حممد

 غنام البن واألفاام األفكار روضة يف ووقع. تيمية ابن اإلسالم لشيخ ''املنطق نقض''

 .خطأ وهو ''املشركني'' بلفظ املخطوطة الكتاب نسخ وبعض
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 هو والفخر اإلسالم، عن وارتدوا كفروا أنام وغريهما، املصنفني،

 الذي تصنيفه ذكر ملا املتكلمني على الرد يف الشيخ ذكره الذي

 كالمه وسيأتي املسلمني، باتفاق صرحية ردة وهذه: قال هنا ذكر

 . تعاىل اهلل شاء إن

 فعل وجعله ومناة، والعزى الالت يف (ذكره ما أيًضا وتأمل) 

 قوله وتأمل وغريها ( )بدمشق يفعل الذي بعينه هو معاا املشركني

 اختاذ يف مشاباتام جمرد يف قوله هذا أنواط، ذات حديث على

 للزائغ فال بعينه؟ الشرك من ذلك من أطم هو مبا فكيف شجرة،

 الذي لفظه أذكر وأنا اإلمام؟ هذا كالم من بشيء لقمتع هذا بعد

 . زيغام على به احتجوا

 ينسب أن عن ناًيا الناس أعظم من أنا (:تعاىل اهلل رمحه قال) 

 قد أنه علم إذا إال ،معصية أو تفسيق أو تبديع أو تكفري إىل معني

 تارة كافًرا كان خالفاا من اليت الرسالية احلجة عليه قامت

 . كالمه انتاى. أخرى ( )وعاصًيا خرىأ وفاسًقا

                                      
 بن عزيزعبدال خبط اليت إبراهيم بن حممد الشيخ املفيت مساحة خمطوطة نص هذا ( )

 هذا بعينه وجعله'' اخلطية النسخ وبقية غنام البن واألفاام األفكار روضة ويف. ناصر

 .''وغريها بدمشق يفعل الذي

 النسخ بعض ويف غنام البن واألفاام األفكار روضة يف ''أخرى وعاصًيا'' لفظ سقط ( )

 خمطوطة يف ورد كما ذكره العبارة هذه يف ''معصية أو'' لفظ لورود واملناسب اخلطية

 الشيخ وخمطوطة ناصر بن عبدالعزيز خبط إبراهيم بن حممد الشيخ املفيت مساحة

 .الشيخ آل لطيفعبدال بن حممد
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 من عليه وقفنا موضع كل يف املسألة يف كالمه صفة وهذا

 اإلشكال يزيل مبا ويصله إال املعني تكفري عدم يذكر ال كالمه،

 حكم بلغته وإذا احلجة، تبلغه أن قبل تكفريه عن بالتوقف املراد أن

 . معصية أو تفسيق أو تكفري من املسألة تلك تقتضيه مبا عليه

 املسائل غري يف ( )أيًضا كالمه أن أيًضا عنه اهلل رضي وصرح

 أئمتام بعض أن ذكر ملا ( )املتكلمني على الرد يف فقال الظاهرة

 املقاالت يف كان إن وهذا: قال كثرًيا اإلسالم عن الردة منه توجد

 اليت احلجة عليه تقم مل ضال، خمطئ فياا إنه :يقال فقد اخلفية،

 اخلاصة يعلم أمور يف عنام يصدر هذا لكن ،كااتار يكفر

 باا بعث وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن املسلمني من والعامة

 ونايه له، شريك ال وحده اهلل بعبادة ( )أمره مثل خالفاا، من وكفر

 أظار هذا فإن وغريهم؛ والنبيني املالئكة من سواه أحد عبادة عن

 ومثل شأناا، وتعظيم اخلمس واتالصل إجياب ومثل اإلسالم، شعائر

                                      
 ويف غنام البن واألفاام األفكار روضة يف املوضعني هذين يف ''أيًضا'' لفظ ورد كذا ( )

 الشيخ املفيت مساحة وخمطوطة الشيخ آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ خمطوطة

 .علي بن سامل خبط اليت إبراهيم بن حممد

 .تيمية ابن اإلسالم لشيخ ''املنطق نقض'' بذلك يعين ( )

 مبطبعة األوىل الطبعة 1  تيمية، صفحة ابن اإلسالم لشيخ املنطق نقض من ''أمره'' لفظ ( )

 .احملمدية السنة
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 رؤوسام من كثرًيا جتد ثم وامليسر، واخلمر والربا الفواحش حتريم

 دين يف صنف من منام أن ذلك من وأبلغ. مرتدين فكانوا فياا وقعوا

 ( )(الرازي الفخر يعين) الرازي عبداهلل أبو فعل كما املشركني،

  ( )مهكال انتاى. املسلمني باتفاق صرحية ردة وهذه: قال

 أعداء يذكرها اليت الشباة تفصيل من فيه ما وتأمل هذا، فتأمل

 الذي أن على شيًئا اهلل من له متلك فلن فتنته اهلل يرد من لكن اهلل،

 أجل أو هو غلط لو أنه عليه، يثبتنا أن ونرجو به اهلل وندين نعتقده

 غبلو بعد باهلل أشرك إذا ،املسلم مسألة وهي املسألة، هذه يف منه

 على أنه يزعم أو املوحدين على هذا يفضل الذي املسلم أو ،احلجة

 ورسوله اهلل بينه الذي الظاهر الصريح الكفر من ذلك غري أو حق،

 من رسوله وعن اهلل عن جاءنا مبا نؤمن أنا األمة، علماء وبينه

 عن نعلم ال وحنن هلل واحلمد فكيف ،غلط من غلط ولو ( )تكفريه

                                      
 أكثر ويف غنام البن واألفاام األفكار روضة يف مثبتة قوسني بني اليت بارةالع هذه ( )

 .الشيخ آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ خمطوطة يف وسقطت اخلطية، النسخ

 اإلسالم شيخ اقتصر وقد ،1  -1  ص تيمية ابن اإلسالم لشيخ املنطق نقض يف أي ( )

 .هنا ما على منه وهابعبدال بن حممد

 النسخ أكثر يف وال غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف ليس ''تكفريه من'' لفظ ( )

 عزيزعبدال خبط اليت ،إبراهيم بن حممد الشيخ املفيت مساحة نسخة يف وهو اخلطية،

 .ناصر بن
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 إىل فياا شاق من يلجأ وإمنا املسألة، هذه يف الًفاخ العلماء من واحد

 ) فرعون حجة          ) [1: طه ]، قريش حجة أو (  

             ) [1: ص .] 

 حديث ذكر ملا: السنية الرسالة يف - اهلل رمحه - الشيخ قال

: قال بقتاهلم، وسلم عليه اهلل صلى وأمره الدين من ومروقام اخلوارج

 ممن وخلفائه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عاد على كان فإذا

 صلى أمر حتى العظيمة، عبادته مع منه مرق من اإلسالم إىل انتسب

 قد السنة أو اإلسالم إىل املنتسب أن فيعلم بقتاهلم، وسلم عليه اهلل

 الغلو مناا: بأسباب وذلك ( )األزمان هذه يف اإلسالم من أيًضا ميرق

): يقول حيث كتابه يف اهلل ذمه الذي             

 ) [1 : النساء ]، الرافضة، من الغالية حرق طالب أبي بن وعلي 

 الصحابة واتفق فياا، فقذفام كندة باب عند هلم خدت بأخاديد فأمر

 بال بالسيف يقتلوا أن مذهبه كان عباس ابن لكن قتلام، على

 . العلماء عند معروفة وقصتام. العلماء أكثر قول وهو حتريق،

                                      
 روضة'' يف ووقع اخلطية، النسخ بعض يف املوقع هذا يف ''األزمان هذه يف'' لفظ وقع ( )

 الشيخ، آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ وخمطوطة غنام، البن ''واألفاام األفكار

 قوله وقبل ''السنة أو'' قوله إثر علي بن سامل خبط هي اليت ،املفيت مساحة وخمطوطة

 .''ميرق قد''
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 ،طالب أبي بن علّي يف الغلو بل املشايخ، بعض يف الغلو وكذلك

 وجعل صاحل رجل أو نيب يف غال من فكل وحنوه، املسيح يف الغلو بل

! أغثين أو! انصرني فالن يديس يا: يقول أن مثل اإلهلية، من نوًعا فيه

 فكل األقوال، هذه وحنو حسبك، يف أنا أو! اجربني أو! ارزقين أو

 اهلل فإن قتل، وإال تاب فإن صاحباا؛ يستتاب وضالل، شرك هذا

 ال له، شريك ال وحده ليعبد الكتب وأنزل الرسل أرسل إمنا سبحانه

 . آخر إله معه جيعل

 واألصنام، واملالئكة املسيح ثلم أخرى آهلة اهلل مع يدعون والذين

 تنبت أو املطر تنزل أو اخلالئق ختلق أناا يعتقدون يكونوا مل

 إمنا: ويقولون ( )صورهم يعبدون أو يعبدونام كانوا وإمنا النبات،

 ) زلفى اهلل إىل ليقربونا نعبدهم               ) 

 دعاء ال دونه، من أحد يدعى أن تناى رسله اهلل فبعث ،[6 : يونس]

 ): تعاىل قال استغاثة دعاء وال عبادة             

               ) [19: اإلسراء]، من طائفة قال 

  ( )املالئكةو وعزيًرا املسيح يدعون أقوام كان: السلف

                                      
 يناسب ال قبورهم لفظ ولكن ''صورهم أو قبورهم يعبدون أو يعبدونام'' األصل يف ( )

 .هلم قبور ال ألنه ''واألصنام واملالئكة املسيح مثل'': قوله

 إلي يتقربون تدعونام الذين هؤالء هلم اهلل فقال'' تيمية ابن اإلسالم شيخ عبارة متام ( )

 كما عذابي وخيافون رمحيت ترجون كما رمحيت ويرجون إلي، تتقربون كما

 .''عذابي ختافون
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 شريك ال وحده اهلل وعبادة: قال ثم آيات تعاىل اهلل رمحه ذكر ثم

 به وأنزل الرسل به اهلل بعث الذي التوحيد وهي الدين، أصل هي له

): تعاىل قال الكتب                    

         ) [1: النساء سورة ] تعاىل وقال :(             

                         ) [1 : األنبياء.]  

 ،أمته ويعلمه التوحيد، حيقق وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان

 َشاَء َما َبْل ِندًّا؟ ِللَِّه َأَجَعْلَتِني: "َقاَل ْئَت،َوِش اللََّه َشاَء َما :رجل له قال حتى

 َفَقْد اللَِّه ِبَغْيِر َفَحَل َمْن" :وقال اهلل بغري احللف عن وناى ( )"َوْحَدُه اللَُّه

 َوالنََّصاَرى اْلَيُهوَد اللَُّه َلَعَن" : موته مرض يف وقال ( )" َأْشَرَك َأْو َكَفَر

 َتْجَعْل ال اللَُّهمَّ" :وقال صنعوا ما حيذر ( )"َمَساِجَد ِبَياِئِهْمَأْن ُقُبوَر اتََّخُذوا

 ُبُيوَتُكْم َتْجَعُلوا َوال ِعيًدا، َقْبِري َتتَِّخُذوا ال ": وقال ( )"ُيْعَبُد َوَثًنا َقْبِري

 .(1)"َتْبُلُغِني َصالَتُكْم َفِإنَّ َعَليَّ، َفَصلُّوا ُكْنُتْم َوَحْيُثَما ُقُبوًرا،

                                      
 [ج] .(6 6 )، مسند عبداهلل بن العباس بن عبداملطلب برقم أمحدأخرجه  ( )

يف مسند عبداهلل  أمحد،و(1 1 )، باب كراهة احللف بغري اهلل برقم الرتمذيأخرجه  ( )

 [ج] .هذا حديث حسن: وقال الرتمذي  921بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عناما برقم 

، باب الناي عن مسلم، و(9  ، 1  )، باب الصالة يف البيعة برقم البخاريأخرجه  ( )

 [ج] (.    )بناء املساجد على القبور برقم 

 [ج] .  سبق خترجيه صـ  ( )

وأمحد يف مسند أبي هريرة رضي اهلل (   2 )أخرجه أبو داود، باب زيارة القبور برقم  (1)

 [ج] (.6162)عنه برقم 



 

 
 09 اجلامع من اصدارات الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء

 ،القبور على املساجد بناء يشرع ال أنه على اإلسالم أئمة اتفق ذاوهل

 كان األوثان عبادة أسباب أكرب من ألن وذلك عندها، الصالة وال

 اهلل صلى النيب على سلم من أنه على العلماء اتفق وهلذا القبور، تعظيم

 يكون إمنا ألنه يقبلاا؛ وال حبجرته يتمسح ال أنه قربه عند وسلم عليه

 هذا كل اخلالق، ببيت املخلوق بيت يشبه فال اهلل، بيت ألركان كذل

 عمال اهلل يقبل ال الذي ،ورأسه الدين أصل هو الذي التوحيد لتحقيق

  ): تعاىل اهلل قال ( )كما تركه ملن يغفر وال لصاحبه ويغفر به، إال

              ) [6 : النساء .] 

 آية وأعظم ،وأعظمه الكالم أفضل التوحيد كلمة كانت وهلذا

 ): الكرسي آية القرآن يف             ) [11 : البقرة]، 

 َهِإَل ال ( )الدُّْنَيا ِمَن َكالِمِه آِخُر َكاَن َمْن": وسلم عليه اهلل صلى وقال

 له، عبادة القلوب تؤهله الذي هو واإلله ( )"اْلَجنََّة َدَخَل اللََّه ِإال

                                      
 بن حممد الشيخ نسخة ويف غنام البن واألفاام األفكار روضة يف ''كما'' لفظ ورد ( )

 ناصر، بن عزيزعبدال خبط هي اليت املفيت مساحة ونسخة الشيخ، آل عبداللطيف

 .تيمية ابن اإلسالم لشيخ السنية الرسالة يف ملا املوافق هو وذلك

 املفيت مساحة نسخة ويف غنام البن واألفاام األفكار روضة من ''الدنيا من'' لفظ زيادة ( )

 .ناصر بن عزيزعبدال خبط هي اليت

وأمحد من حديث معاذ بن جبل رضي ( 6   )أخرجه أبو داود، باب يف التلقني برقم  ( )

 [ج] (.261  )اهلل تعاىل عنه برقم 



 

 
 21 كفر تارك التوحيد مفيد املستفيد يف

 اهلل رمحه كالمه انتاى. وإجالال وخشية له، ورجاء به، واستعانة

 .( )تعاىل

 ،اوليًّ أو انبيًّ دعا فيمن كالمه وتأمل وآخره، الكالم أول فتأمل

 وإال تاب فإن تتاب؛يس أنه وحنوه،! أغثين فالن سيدي يا: يقول أن مثل

 يف كالمه وتأمل املستعان، واهلل املعني يف إال هذا يكون هل ،قتل

 اهلل شاء إن األمر لك يتبني بعده، ذكر وما ومناة والعزى الالت

 .تعاىل

: التوبة باب يف املنازل شرح يف: -تعاىل اهلل رمحه - القيم ابن وقال

 إال اهلل يغفره ال فاألكرب وأصغر، أكرب :نوعان فهو الشرك وأما"

 بل اهلل، حيب كما حيبه ندًّا اهلل دون من يتخذ أن وهو منه، بالتوبة

 ملنتقص ويغضبون اهلل، حمبة من أعظم آهلتهم حيبون أكثرهم

 رب أحد انتقص إذا يغضبون مما أعظم املشائخ من معبودهم

 . جارة منام وغرينا حنن هذا شاهدنا وقد ."العاملني

 قام إن ( )"له ديدنا" لسانه على معبوده ذكر اختذ قد أحدهم وترى

 باب أنه ويزعم ذلك، ينكر ال وهو استوحش، وإن عثر وإن قعد وإن

 سواء، األصنام عباد كان وهكذا عنده، وشفيعه اهلل، إىل حاجته

                                      
 .ملخًصا ( )

 .املنازل شرح السالكني مدارج من ''له ديدنا'' لفظ ( )
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 حبسب املشركون وتوارثه بقلوبام، قام الذي هو القدر وهذا

 اختذوها وغريهم ،احلجر من آهلتام كانت فأولئك آهلتام، اختالف

): هؤالء أسالف عن حاكًيا تعاىل اهلل قال البشر؛ من     

                       ) [الزمر : ]، حال فاذه 

 من أعز ماو تعاىل اهلل إىل يقربه أنه يزعم اوليًّ اهلل دون من اختذ من

 قام والذي! أنكره من ( )يعادي ال من أعز ما بل هذا، من يتخلص

 وهذا اهلل عند هلم تشفع آهلتام أن وسلفام املشركني هؤالء بقلوب

 أن وأخرب وأبطله، كتابه يف ذلك عليام اهلل أنكر وقد الشرك، عني

 ( )اهلل رمحه القيم ابن يعين - الشيخ ذكر ثم" له كلاا الشفاعة

 . األكرب الشرك هذا ( )ذكر يف طويال فصال

 ال من أعز ما بل هذا، من يتخلص من أعز وما: "قوله تأمل ولكن

 وزعم امللحد باا أدىل اليت الشباة بطالن لك يتبني" أنكره من يعادي

 شاء إن تقريره وسيأتي علياا يدل الثاني الفصل يف) الشيخ كالم أن

                                      
 ويف أكثرها يف وقع كما إثباته والصواب اخلطية، النسخ بعض يف ''ال'' لفظ سقط ( )

 .السالكني مدارج

 .اهلل رمحه الشيخ آل لطيفعبدال بن حممد لشيخا نسخة من القيم ابن يعين عبارة ( )

 عزيزعبدال بن رمحنعبدال الشيخ خمطوطة هامش يف ورد الذي هو هنا ''ذكر'' لفظ ( )

 يف ورد الذي ''تقرير'' لفظ على الضرب بعد ''صح'' لفظ ومعه اهلل رمحه احلصني

 .اخلطية وغري اخلطية النسخ
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 يف األول، الفصل أعين الفصل، هذا آخر يف ( )(وذكر تعاىل اهلل

 (        ) سبأ سورة يف اليت اآلية األكرب الشرك

 ): قوله إىل [  : الزمر]         ) [الزمر :  ] ثم علياا، وتكلم 

 بدخول يشعر ال الناس أكثر ولكن. أمثاهلا من مملوء والقرآن: قال

 . وارًثا يعقبوا ومل خلوا قد قوم يف ويظنه حتته، لواقعا

 عمر قال كما القرآن، فام وبني القلب بني حيول الذي هو وهذا

 ،عروة عروة اإلسالم عرى تنقض إمنا: )عنه اهلل رضي اخلطاب بن

 يعرف مل إذا ألنه وهذا ،(اجلاهلية يعرف ال من اإلسالم يف نشأ إذا

 الذي أنه يعرف ال وهو وأقره فيه وقع ه،وذم القرآن عابه وما الشرك

 ويعود اإلسالم، عرى بذلك فتنقض اجلاهلية، أهل عليه كان

 بدعة، والسنة سنة والبدعة معروًفا، واملنكر منكًرا املعروف

 بتجريد ويبدع التوحيد، وجتريد اإلميان مبحض الرجل ويكفر

 له ومن ع،والبد األهواء ومفارقة وسلم عليه اهلل صلى الرسول متابعة

 .املستعان فاهلل عياًنا، ذلك يرى حّي وقلب بصرية

                                      
 روضة يف يذكر مل ''الفصل هذا آخر يف'' قوله إىل ''....الثاني الفصل يف'': قوله ( )

 املوافق هو ذكره ألن النساخ قبل من سقوطه أن والظاهر غنام، البن واألفاام األفكار

 .اخلطية والنسخ السالكني مدارج يف ملا
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 األصغر الشرك

 الرياء كيسري

 اهلل بغري واحللف
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 (فصل)

 

: وقول اهلل، بغري واحللف الرياء، فكيسري األصغر الشرك وأما

 وأنا وأنت، اهلل إال لي وما وبك، باهلل وأنا ومنك، اهلل من هذا

 وقد وكذا، كذا يكن مل أنت ولوال وعليك، اهلل على متوكل

 الشيخ قال ثم ومقصده، قائله حال حبسب أكرب شرًكا هذا يكون

 األكرب الشرك ذكر بعد - تعاىل اهلل رمحه - ( )القيم ابن يعين

: أنواعه ومن للشيخ، ( )املريد سجود: الشرك هذا أنواع ومن: واألصغر

 اهلل، لغري النذر اعهأنو ومن عظيم، شرك فإناا للشيخ؛ التوبة

 والذل واخلضوع واإلنابة اهلل، لغري والعمل اهلل، غري على والتوكل

 . غريه إىل نعمه وإضافة غريه، عند من الرزق وابتغاء اهلل، لغري

 والتوجه ،بام واالستعانة املوتى، من احلوائج طلب: أنواعه ومن

 ال وهو عمله، انقطع قد امليت فإن العامل، شرك أصل وهذا إليام،

 له يشفع أن سأله أو به استغاث ملن فضال ضرًّا، وال نفًعا لنفسه ميلك

 ال تعاىل اهلل فإن عنده؛ واملشفوع بالشافع جاله من وهذا اهلل، إىل

                                      
 .اهلل رمحه الشيخ آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ نسخة من ''القيم ابن يعين'' عبارة ( )

 النسخ وأكثر غنام البن واألفاام األفكار روضة يف هكذا ورد ''ريدامل سجود'' لفظ ( )

 .السالكني ومدارج اخلطية



 

 
 26 كفر تارك التوحيد مفيد املستفيد يف

 إلذنه، سبًبا غريه سؤال جيعل مل واهلل ،بإذنه إال أحد عنده يشفع

 عمين بسبب املشرك هذا فجاء التوحيد، كمال إلذنه السبب وإمنا

 . اإلذن

 عليه اهلل صلى النيب أوصانا كما له يدعو من إىل حمتاج وامليت

 العافية هلم اهلل ونسأل عليام نرتحم أن املسلمني قبور زرنا إذا وسلم

 . واملغفرة

 قبورهم وجعلوا العبادة، زيارة وزاروهم هذا، املشركون فعكس

 أهل ومعاداة هدين وتغيري باملعبود الشرك بني فجمعوا ُتْعَبُد، أوثاًنا

 اخلالق تنقصوا قد وهم األموات، تنقص إىل ونسبتام التوحيد

 به أشركوا من وتنقصوا ومعاداتام، بذمام املؤمنني وأولياءه بالشرك

 به أمروهم أنام أو باذا، منام راضون أنام ظنوا إذ التنقص غاية

 املستجيبني أكثر وما ومكان زمان كل يف الرسل أعداء وهؤالء

): يقول حيث السالم عليه إبراهيم خليله در وهلل هلم،       

                    ) [9  ،1 :إبراهيم] . 

 ،هلل التوحيد جرد من إال األكرب الشرك هذا شرك من جنا وما

  ( )كالمه انتاى .اهلل إىل قتاممب وتقرب اهلل، يف املشركني وعادى

 شرك هذا أن الشيخ إىل نسب امللحدين بعض أن (باذا واملراد)

                                      
 .خمتصًرا ( )
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 أوله يف ذكر الذي الثاني الفصل يف ذكره أنه وشباته أصغر،

 الفصل يف آخره إىل أوله من الكالم جتد اهلل رمحك وأنت األصغر،

 أن: مناا كثرية، وجوه من التأويل حيتمل ال صرحًيا والثاني األول

 الذي األكرب الشرك هو اهلل عند له ليشفعوا هلم والنذر املوتى دعاء

 يتب مل من فكفر عنه، بالناي وسلم عليه اهلل صلى النيب اهلل بعث

 شرك من جنا وما) آنفا قوله به صرح ما وآخر وعاداه وقاتله منه،

 (؟العناد إال بيان البيان هذا بعد فال) آخره إىل (األكرب الشرك هذا

 هذا شرك من جنا وما اهلل أرشدك: )قوله تأمل ولكن اإلحلاد، بل

 أن وتأمل ( )آخره إىل (...املشركني عادى من إال األكرب الشرك

 فاو يعادهم مل وإن األكرب، الشرك أهل مبعاداة إال يصح ال اإلسالم

 أن الدين تقي الشيخ عن اإلقناع يف ذكر وقد يفعله، مل وإن منام،

 فاو كفره يف شك من وأن كافر، فاو طالب أبي بن علي دعا من

 ومقته له عداوته مع كفره يف شك من حال هذا كان فإذا كافر،

 أحبه؟ مبن فكيف يعاده؟ ومل مسلم أنه يعتقد مبن فكيف له،

 التجارة على نقدر ال أنا وتعذر طريقته وعن عنه جادل مبن فكيف

: تعاىل قال وقد بذلك، إال الرزق وطلب  )         

                                      
 يف وأثبت غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف( آخره إىل) قوله إىل( فال) قوله سقط ( )

 .اخلطية النسخ مجيع
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          ) [11: القصص]، فيمن تعاىل اهلل قول هذا كان فإذا 

 على باخلوف املشركني ومعاداة بالتوحيد بالعمل التبيني عن تعذر

 ولكن التجارة؟ بتحصيل ذلك يف اعتذر مبن فكيف وعياله، أهله

 ال من اإلسالم يف نشأ إذا: عنه هللا رضي عمر عن تقدم كما األمر

 من وأفسد أشر وأنه القرآن معنى يفام مل هلذا) اجلاهلية، يعرف

) : قالوا الذين                   ) [11: القصص]) . 

 التوحيد أهل أن يعتقدون َفُاْم وإال نفاق، يظارونه الذي فالكالم هذا ومع

 إمامام به صرح كما والصواب، احلق أهل األوثان عبدة وأن مضلون، لونضا

 هذه أهل وبينكم بيين: يقول بيده خطه هذه، قبل أتتكم اليت الرسالة يف

 يريد كان فإذا وكذا كذا وهم للناس أخرجت أمة خري وهم األقطار

 أيًضا فكيف للناس، أخرجت أمة خري بأنام ويصفام إليام، التحاكم

  ؟للحاجة وخمالطتام شركب يصفام
): القائلني أصدق قول أحسن وما                 

              ) [6- 1: الذاريات ]، (          

             ) [1: ق].  

 اهلل صلى حممد به جاء فيما وتفكر لنفسه ( )نظر مرأا اهلل فرحم

                                      
 نسخة يف ووقع اخلطية، لنسخا أكثر ويف غنام البن واألفاام األفكار روضة يف كذا ( )

 (.نفسه يف نظر) علي بن سامل خبط اليت املفيت مساحة
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 بعيد، أو قريب من باهلل أشرك من معاداة من اهلل عند من وسلم عليه

 . هلل كله الدين يكون حتى وقتاهلم وتكفريهم

 باهلل أشرك فيمن وسلم عليه اهلل صلى حممد به َحَكَم ما وعلم

 كعلّي الراشدون اخللفاء ذلك يف به محك وما اإلسالم، ادعائه مع

 من غريهم أن مع بالنار، حرقام ملا وغريه عنه اهلل رضي طالب أبي بن

 واهلل بالتحريق، يقتلون ال اإلسالم يف يدخلوا مل الذين األوثان أهل

 . املوفق

 ملا ( )املتكلمني على الرد يف تيمية بن ( )أمحد العباس أبو وقال

 حدث إمنا العامل يف شرك وكل: )قال امأئمت ( )أحوال بعض ذكر

 منام يأمر مل ومن له، والفاعلون بالشرك اآلمرون فام جنسام برأي

 املوحدين رجح وإن وهؤالء، هؤالء يقر بل عنه، ينه فلم بالشرك

 األمرين عن يعرض وقد املشركني، غريه يرجح فقد ،ما ترجيًحا

 . جدًّا نافع فإنه هذا فتدبر مجيًعا،

 بالشرك، يأمرون واملتأخرون املتقدمون رؤوسام كان وهلذا

 ويوجبون الشرك عن يناون ال اإلسالم ملة يف كانوا الذين وكذلك

                                      
 .ناصر بن عزيزعبدال بقلم هي اليت املفيت مساحة نسخة من( أمحد) لفظ ( )

 .''املنطق نقض'' كتاب ( )

 غنام البن واألفاام األفكار روضة يف ووقع اخلطية النسخ من لدينا ما مجيع يف كذا ( )

 (.أئمتام بعض أحوال)
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 التوحيد؛ يوجبون ال أو به يأمرون أو الشرك يسوغون بل التوحيد،

 املفارقة األنفس وعبادة املالئكة عبادة يف مصنفاتام من رأيت وقد

 ادعوا إذا وهم الشرك، أصل هو ما - وغريهم األنبياء أنفس -

 . والعمل بالعبادة ال بالقول توحيدهم فإمنا التوحيد

 بإخالص التوحيد من فيه بد ال الرسل به جاءت الذي والتوحيد

 فلو يعرفونه، ال شيء وهذا له شريك ال وحده وعبادته هلل الدين

 العمل، دون التوحيد معام لكان والكالم بالقول موحدين كانوا

 وحده عبداهللي أن من بد ال بل والنجاة، السعادة يف كفيي ال وذلك

 انتاى .(اهلل إال إله ال) قول معنى هو وهذا سواه، ما دون إهًلا ويتخذ

  ( )الشيخ كالم

 نافع فيه، الشيخ قال ما مثل فإنه الكالم هذا اهلل رمحك فتأمل

 ينالد باذا أقر من حال يبني أنه الفوائد من فيه ما أكرب ومن جدًّا،

 منه، أريد ما بلسانه وقال الباطل هو الشرك وأن احلق أنه وشاد

 حال هي كما حمبته عدم أو له، بغًضا إما ،بذلك يدين ال ولكن

 غريها أو جتارة مثل للدنيا إيثاًرا وإما أظارنا، بني الذين املنافقني

): تعاىل قال كما منه خيرجون ثم اإلسالم يف فيدخلون     

       ) [املنافقون : ]، تعـاىل وقـال :(            

                                      
 .احملمدية السنة مطبعة طبعة 11  صفحة ،املنطق نقض يف ( )
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    ) [29 : الـنحل] قـولـه إىل: (            

        ) [21 : النحل] هذا أن نشاد تامبألسن هؤالء قال فإذا 

 غر باهلل، الشرك وأنه باطل، له املخالف أن ونشاد ورسوله، اهلل دين

 حرميال أهل أن وأطم هذا من وأعظم البصرية ضعيف الكالم هذا

 الناس، أكثر عليه ما احلق وأن الدين، مبسبة يصرحون وراءهم ومن

 ويقولون ويفعلون الدين، من فيه هم ما حسن على بالكثرة يستدلون

 والشرك حق التوحيد: قالوا فإذا وأفحشاا، الردة أكرب من هو ما

: وقال عنام امللحد جادل أوثاًنا، بلدهم يف حيدثوا مل وأيًضا باطل،

 عنده يضرهم وال احلق، هو التوحيد وأن شرك، هذا أن يقرون إنام

 الشرك، ومدح له، العوج يوبغ اهلل، لدين السب من عليه هم ما

 . املستعان فاهلل واللسان، واليد باملال دونه وذبام

 :الزكاة مانعي كفر على الكالم يف أيًضا العباس أبو وقال

 يعاد مل هذا هلا؟ جاحد أو بوجوباا مقر أنت هل: يقولوا مل والصحابة

 َواللَِّه": عناما اهلل رضي لعمر الصديق قال بل والصحابة، اخللفاء عن

 اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل ِإَلى ُيَؤدُّوَنَها َكاُنوا َعَناًقا َأْو ِعَقااًل َمَنُعوِني َلْو

 املنع، جمرد للقتال املبيح فجعل ،( )" َمْنِعِه َعَلى َلَقاَتْلُتُهْم َوَسلََّم َعَلْيِه

                                      
( 9611)، باب االقتداء بسنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برقم البخاري أخرجه ( )

 [ج] (.   )ومسلم، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إله إال اهلل برقم 
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 . الوجوب جحد ال

 خبلوا لكن بالوجوب، يقرون كانوا منام طوائف أن روي وقد

 وهي واحدة، ريةس مجيعام فيام اخللفاء فسرية هذا ومع باا،

 قتالهم على والشاادة أمواهلم، وغنيمة ذراريام، وسيب مقاتلتام،

 . الردة أهل مجيعام ومسوهم بالنار،

 ثبته أن عندهم عنه اهلل رضي الصديق فضائل أعظم من وكان

 حتى فناظرهم غريه، يتوقف كما يتوقف ومل قتاهلم، ( )على اهلل

 بينام يقع مل فاؤالء ،مسيلمة بوةبن املقرين قتال وأما: قوله إىل رجعوا

  ( )انتاى. قتاهلم يف نزاع

 قتل إذا عليه والشاادة املعني تكفري يف اهلل رمحه كالمه فتأمل

 عنه ينسب الذي فاذا الزكاة، منع عند وأوالده حرميه وسيب بالنار

 وكفر: )ذلك بعد اهلل رمحه قال. املعني تكفري عدم الدين أعداء

 إىل املستند الصحابة باتفاق ثبت قد الردة أهل يف وإدخاهلم هؤالء

 .(والسنة الكتاب نصوص

                                      
 ناصر بن عزيزعبدال خبط هي اليت ،املفيت ةمساح نسخة يف ورد الذي هو( على) لفظ ( )

( عند) النسخ بعض يف ووقع احلصني، عزيزعبدال بن رمحنعبدال الشيخ وخمطوطة

 (.على) بدل

 بن عزيزعبدال خبط هي اليت ،املفيت مساحة نسخة يف ووقع النسخ بعض يف كذا ( )

 .لشيخا كالم انتاى. احلصني عزيزعبدال بن رمحنعبدال الشيخ وخمطوطة ناصر،
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 عمن والقتال التكفري مسألة يف اإلشكال حيل ما أعظم ومن

 ،الزكاة مانعي قتال على الصحابة إمجاع احلق، اتباع قصد

 عنام، صح ما فيام وفعلام ذراريام، وسيب الردة، أهل يف وإدخاهلم

 فاذه املسلمني، من أنه ادعى من على الماإلس يف وقع قتال أول وهو

 لإلسالم، املدعني أعين النوع، هذا على اإلسالم يف وقعت وقعة أول

 الصحابة عصر من عليام العلماء من وقعت اليت الوقعات أوضح وهي

 . هذا وقتنا إىل عنام اهلل رضي

 اجلاال على التكاليف صعبت ملا) :عقيل بن الوفاء أبو اإلمام وقال

 وضعوها أوضاع تعظيم إىل الشرع أوضاع عن عدلوا ( )اموالطغ

 وهم غريهم، أمر حتت باا يدخلوا مل إذا عليام فسالت ألنفسام،

 املوتى وخطاب القبور، تعظيم مثل: األوضاع باذه كفار عندي

 وكذا، كذا بي افعل موالي يا فياا ،الرقاع وكتب ،باحلوائج

 انتاى .(والعزى التالعبد مبن اقتداء ،الشجر على اخلرق وإلقاء

  ( )كالمه

 يف أيًضا وقال ،(األوضاع باذه كفار عندي وهم: )قوله منه واملراد

                                      
 .الصحاح خمتار يف كما الناس أوغاد: املعجمة بالغني ''الطغام'' ( )

 أعظم لبيان اللافان إغاثة يف عقده الذي الفصل يف القيم ابن العالمة ذكره وقد ( )

 .فتنته اهلل يرد مل من إال مناا ينج ومل الناس أكثر الشيطان باا كاد اليت املكائد
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 أباحه حيث آدم ابن سيما ال احليوان اهلل عظم لقد: الفنون كتاب

 حتى حرمته على نفسك حرمة قدم فمن اإلكراه، عند الشرك

 حلقيق سبحانه، له ينبغي ال مبا بذكره نفسك عن تتوقى أن أباحك

 بإجياب عرضك ( )وعصم وزواجره، أوامره وتوقر شعائره تعظم أن

 شطر وأسقط سرقته، يف مسلم يد بقطع مالك وعصم بقذفك، احلد

 الرجل غسل مقام اخلف مسح وأقام مشقتك، ألجل السفر يف الصالة

 لرمقك سدًّا امليتة وأباحك واللبس اخللع مشقة من عليك إشفاًقا

 آجل، ووعيد عاجل حبد مضارك عن وزجرك لصحتك، وحفًظا

 هذا مع لك أحيسن إليك، الكتب وأنزل ألجلك العوائد وخرق

 تارًكا؟ أمرك وملا منامًكا ( )عنه نااك ما على يراك أن اإلكرام

 فيك عدوه ولداعي معرًضا داعيه وعن مرتكًبا؟ زجرك ما وعلى

 ( )رتبة حط هو أنت؟ وأنت أمره وتامل هو، وهو يعظمك مطيًعا،

                                      
 البن واألفاام األفكار روضة يف املوضعني يف املاملة دبالصا( عصم) اللفظ هذا ورد ( )

 (.عظم) بالظاء النسخ بعض يف وورد اخلطية النسخ أكثر ويف غنام

 املفيت مساحة ونسخة الشيخ آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ نسخة من ''عنه'' لفظ ( )

 .ناصر بن عزيزعبدال خبط هي اليت

 املالئكة أمر بذلك املراد لعل( ألجلك عباده رتبة حط) وقوله( رتب) النسخ أكثر يف ( )

 اهلل أمر امتثلوا حيث هلم رفعة ففيه آلدم رفعة فيه كانت وإن وهو آلدم، بالسجود

 .اجلميع فضل على تدل فالقضية .وجل عز
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 . ألجلك عباده

 هل ( )ألبيك يسجدها سجدة من امتنع من األرض إىل وأهبط

 دارك من نفيته هل صالة؟ لرتك لك خدمته طالت خادًما عاديت

 العبد اعرتاف تعرتف مل فإن ناي؟ الرتكاب أو بفرض لإلخالل

 املساوي اقتضاء سبحانه احلق إىل نفسك تقتضي أن أقل فال( للموىل)

 حبضرة هو بينا!! باإلنسان الشيطان تالعب ما ( )أفحش ما ،املكايف

 واجلاات األحوال به ترامى له سجود السماء ومالئكة سبحانه احلق

 لشمس أو الشجر من لشجرة أو حجر يف لصورة ساجًدا يوجد أن إىل

 النعم زوال ( )أوحش ما صفر، لطائر أو خار ثور لصورة أو لقمر أو

 الفاضل الكريم احلي باذا يليق ال! الكور بعد واحلور األحوال وتغري

 أو التكليف، دار يف هلل عابًدا إال يرى أن احليوانات مجيع على

 نفسه واضع فاو ذلك بني وما والتشريف، اجلزاء دار يف هلل ( )جماوًرا

                                      
 .أوضح وهو( ألبيك) املطبوعة النسخ بعض يف ووقع( لك) اخلطية النسخ يف كذا ( )

 الشيخ آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ ونسخة غنام البن مواألفاا األفكار روضة يف ( )

 .أثبتناه كما( أفحش ما) النسخ بقية ويف( أوحش ما)

 األفكار روضة يف وهكذا هنا( أوحش ما) عبارة يف اخلطية النسخ ختتلف مل ( )

 .غنام البن واألفاام

 بن رمحنعبدال الشيخ وخمطوطة املفيت مساحة نسخيت يف ورد الذي هو( جماوًرا) لفظ ( )

 ويف. غنام البن واألفاام األفكار روضة يف وقع ما ال الصواب وهو احلصني، عزيزعبدال

 (.جمازًيا) بلفظ اخلطية النسخ بعض
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 . كالمه انتاى. موضعاا غري يف

 أن اإلنسان أحوال من وأفحشاا حال أقبح جعل أنه منه واملراد

 ومناا للقمر، أو للشمس السجود: مناا بأنواع، لهومث باهلل يشرك

 القبور؛ على ( )القباب يف اليت الصور يف كما للصورة السجود

 من باالحنناء يكون وقد األرض على باجلباة يكون قد والسجود

): تعاىل قوله به فسر كما األرض، إىل وصول غري      ) 

 إغاثة يف القيم ابن وقال ًعا،رّك أي :عباس ابن قال [ 1 : النساء]

 إىل املشركني باؤالء األمر آل وقد: )القبور تعظيم إنكار يف اللافان

 وال املشاهد، مناسك: مساه كتاًبا ذلك يف غالتام بعض صنف أن

 ( )(األصنام عباد دين يف ودخول اإلسالم لدين مفارقة هذا أن خيفى

 . انتاى

 ؛املفيد ابن له يقال املصنفني من رجل مالقي ابن ذكره الذي وهذا

 وأما املعني؟ تكفري ينكر فكيف بعينه، فيه قال ما رأيت فقد

 . كثري من قليال منه فذكر التكفري يف األئمة أتباع سائر كالم

 أغلظ من ( )الباب هذا يف فكالمام ،(احلنفية كالم أما) 

                                      
 النسخ ويف غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف العبارة هذه يف( القباب) لفظ ورد ( )

 .املطبوعة النسخ بعض يف وسقط اخلطية،

 .الناس أكثر الشيطان باا كاد اليت املكائد أعظم لبيان عقده فصل يف ذلك ذكر ( )

 .علي بن سامل خبط هي اليت ،املفيت مساحة نسخة من( الباب) لفظ ( )
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 يجد،مس أو مصيحف قال إذا املعني يكفرون إنام حتى الكالم،

 أن واعلم: )الفائق النار يف وقال ذلك، وحنو وضوء، بال صالة وصلى

 أكثر من يقع الذي النذر إن: البحار درر شرح يف قال قامًسا الشيخ

 رد إن فالن، سيدي يا: قائال الصلحاء بعض قرب إىل يأتي بأن ،العوام

 أو الشمع أو الفضة أو الذهب من فلك مريضي، عويف أو غائيب،

 امليت أن ظن ومناا: )قال أن إىل( لوجوه إمجاًعا باطل ذا،ك الزيت

 الناس ابتلي وقد: )قال أن إىل (كفر هذا واعتقاده األمر، يف يتصرف

 . كالمه انتاى (البدوي أمحد الشيخ مولد يف سيما ال بذلك،

 أكثر من يقع إنه :قوله مع كفر هذا أن تصرحيه إىل فانظر

 وقال) إزالته على هلم قدرة ال مبا اابتلو قد العلم أهل وأن العوام،

 هذا: قال صورته أو الفقر مساع ذكر ملا - اهلل رمحه - (القرطيب

 مستحل أن امللة مجال اإلسالم شيخ فتوى رأيت وقد باإلمجاع، حرام

 فقد مستحله يكفر أن لزم باإلمجاع حرمته أن علم وملا كافر، هذا

 من كفر يف نهع نقل الذي الشيخ وكالم القرطيب كالم رأيت

 .بكثري باإلمجاع فيه حنن ما دون كونه مع والرقص السماع استحل

 والده عن ( )اخلضريي ابن حدثين: )- اهلل رمحه - العباس أبو وقال

                                      
 اإلمام منه أخذ الذي ،تيمية ابن اإلسالم لشيخ املنطق نقض يف ملا املوافق هو هذا ( )

 البن واألفاام األفكار روضة يف ووقع العبارة، هذه اهلل رمحه وهابعبدال بن حممد

 .النساخ من سقوطه أن الظن على ويغلب ابن، ذكر بدون( اخلضريي حدثين) غنام
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 خبارى فقااء كان: )قال زمانه يف احلنفية إمام اخلضريي الشيخ

 زمنه يف احلنفية إمام فاذا ،(ذكيًّا كافًرا كان سينا ابن يف يقولون

 معني رجل وهو سينا ابن كفر مجلة خبارى فقااء عن حكى

 . باإلسالم يتظاهر مصنف،

 وقد حيصر؛ أن من أكثر فاو هذا، يف املالكية كالم وأما

 الكلمة عند الرجل بقتل والقضاء الفتوى سرعة فقاائام عن اشتار

 آخر يف عياض القاضي ذكر وقد. الناس أكثر هلا يفطن ال اليت

 اهلل بغري حلف من أن) ( )ذكر ومما طرًفا، ذلك من الشفاء كتاب

 بينه نسبة ال مبا فيه حنن ما دون هذا وكل (.كفر التعظيم وجه على

 . وبينه

 املسلم إن: اهلل رمحه الروضة صاحب فقال الشافعية كالم وأما

 يف شك من: أيًضا وقال. كفر وسلم عليه اهلل صلى للنيب ذبح إذا

 . فركا فاو عربي ابن طائفة كفر

 األربعني شرح يف حجر ابن وقال فيه، حنن ما دون هذا ( )وكل

                                      
 نسخته يف ووقع ناصر، بن عزيزعبدال خبط هي اليت ،املفيت مساحة نسخة يف هكذا ( )

 آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ نسخة ويف علي، بن سامل خبط هي اليت األخرى

 (.ذكروا: )غنام البن واألفاام فكاراأل وروضة الشيخ

 النسخ أكثر ويف غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف ورد الذي هو( وكل) لفظ ( )

 (.وكان: )النسخ بعض يف ووقع اخلطية،
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 دعا من أن معناه ما ( )" اللََّه َفاْسَأِل َسَأْلَت ِإَذا" :عباس ابن حديث على

 مساه مستقال كتاًبا النوع هذا يف وصنف كافر، فاو اهلل غري

 األقوال من كثرية أنواًعا فيه ذكر اإلسالم، بقواطع اإلعالم

 به ويكفر اإلسالم، من خيرج أنه ذكر مناا واحد كل عالواألف

 . فيه حنن ما معشار عشري يساوي ال وغالبه املعني،

 : مسألتني يف هنا الكالم :يقال أن هذا يف الكالم ومتام

 قبور عند العوام من كثري يفعله الذي هذا يقال أن :األوىل

 إليام لتوجها من واجلن، واألموات األحياء من كثري ومع الصاحلني

 الشرك هو هل ذلك، ألجل هلم والنذر الضر، لكشف ودعائام

 قوم إىل األمر انتاى أن إىل بعدهم ومن نوح قوم فعله الذي األكرب

 ينكر الكتب وأنزل الرسل اهلل فبعث وغريهم، قريش الرسل خامت

 أم هلل؟ كله الدين يكون حتى بقتاهلم ويأمر ويكفرهم ذلك عليام

 الكالم أن فاعلم هذا؟ غري ( )نوع املتقدمني شركو أصغر شرك هذا

 علماء أن بسبب عليه اهلل يسره من على سال املسألة هذه يف

 ما إال ينكرونه، وال األكرب الشرك أنه يقرون اليوم املشركني

                                      
وأمحد يف مسند عبداهلل بن العباس رضي اهلل ( 9 1 )برقم  16أخرجه الرتمذي، باب  ( )

 [ج] (.996 )عناما برقم 

 روضة ويف اخلطية، النسخ مجيع يف وأثبت املطبوعة النسخ بعض يف( نوع) لفظ سقط ( )

 .غنام البن واألفاام األفكار
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 مع خالد وابن إمساعيل كابن وأصحابه الكذاب مسيلمة من كان

 الشرك أنه رونيق أحواهلم فأكثر واضطرابام، ذلك يف تناقضام

 ال يقولون وتارة الدعوة، تبلغام مل أهله بأن يعتذرون ولكن األكرب،

 وتارة وسلم، عليه اهلل صلى النيب زمن يف كان من إال يكفر

 املدارج يف - اهلل رمحه - القيم البن وينسبونه أصغر شرك إنه: يقولون

 أهله يعظمون بل ذلك، من شيًئا يذكرون ال وتارة تقدم، كما

 العلماء وأنام للناس، أخرجت أّمة خري وأنام اجلملة، يف ريقتاموط

 األقاويل من ذلك وغري إليام، التنازع عند األمر رد جيب الذين

 . املضطربة

 ما أصرح ومن واإلمجاع، والسنة الكتاب يف كثري هؤالء وجواب

 األكرب، الشرك هو هذا أن األوقات غالب يف إقرارهم به جياوبون

 يف دخل قد أكثرهم أن مع األقطار، علماء من غريهم رإقرا وأيًضا

 به اإلقرار من بدًّا جيدوا مل لكن التوحيد، أهل وجاهد الشرك،

 . لوضوحه

 ال ولكن األكرب، الشرك هو هذا بأن اإلقرار: الثانية املسألة

 والقرآن، الرسول وكذب مجلة، اإلسالم أنكر من إال به يكفر

 أهل به جيادل الذي هو وهذا غريهما، أو نصرانية أو ياودية واتبع

 فياا اجلدال قل األوىل املسألة وإال األوقات؛ هذه يف والعناد الشرك
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 تصور أن فاعلم باا، ( )الشرك علماء إقرار من وقع ملا احلمد وهلل

 خاص دليل غري من إبطاهلا يف يكفي حسًنا تصوًرا املسألة هذه

 . لوجاني

 هلا تأثري ال األصنام وعبادة باهلل ركالش أن قوهلم مقتضى أن: األول

 الرسول وكذب غريها إىل املّلة عن انتقل إن اإلنسان ألن التكفري؛ يف

 من كان فإذا ؛كالياود األوثان يعبد مل وإن كافر فاو والقرآن

 مسلم ألنه األكرب؛ الشرك أشرك إذا يكفر ال اإلسالم إىل انتسب

 للشرك يكن مل وكذا، كذا ويفعل ويصلي اهلل إال إله ال يقول

 أو العمى أو اخللقة يف كالسواد ذلك يكون بل تأثري، األوثان وعبادة

 مّلًة ادعى وإن مسلم فاو اإلسالم يدعي صاحباا كان فإن العرج،

 القول هذا رد يف كافية عظيمة فضيحة وهذه كافر، فاو غريها

 . الفظيع

 الشرك يف وسلم عليه اهلل صلى الرسول معصية أن (:الثاني الوجه)

 والعلوم والعقول بالفطر صريح كفر العلم بلوغ بعد األوثان وعبادة

: وأبلدهم الناس أجال من ولو لرجل تقول أنك يتصور فال الضرورية،

 يف له ينقد ومل وسلم عليه اهلل صلى الرسول عصى فيمن تقول ما

                                      
 النسخ بعض يف ووقع. اخلطية والنسخ غنام البن واألفاام األفكار روضة يف كذا ( )

 (.املشركني علماء) املطبوعة
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 ويبادر إال متبع مسلم أنه يدعي أنه مع والشرك األوثان عبادة ترك

 أو األدلة يف نظر غري من كافر هذا بأن القول إىل الضرورية فطرةبال

 من وكثرة العلم ( )وغربة اجلال لغلبة ولكن العلماء، من أحد سؤال

 العوام بعض على فياا األمر اشتبه امللحدين، من املسألة باذه يتكلم

 األدلة يف النظر وأمعن حتقرها فال احلق، حيبون الذين املسلمني من

 من أيًضا وجيعلك الثابت، باإلميان عليك مين أن اهلل لعل لية،التفصي

 . بأمره يادون الذين األئمة

 من جرى ما يقيًنا املؤمن ويزيد فياا اإلشكال يزيل ما أحسن فمن

 إىل انتسب فيمن بعدهم والعلماء وأصحابه وسلم عليه اهلل صلى النيب

 الرَّاَيَة َوَمَعُه اْلَبَراَء َبَعَث" َوَسلََّم َلْيِهَع اللَُّه َصلَّى َأنَُّه ُذِكَر َكَما. اإلسالم

 بين بغزو همه ومثل ،( )"َماَلُه َوَيْأُخَذ ِلَيْقُتَلُه َأِبيِه اْمَرَأَة َتَزوََّج َرُجٍل ِإَلى

 وأصحابه الصديق قتال ومثل ( )الزكاة منعوا إنام :قيل ملا املصطلق

                                      
 ويف ناصر، بن العزيزعبد بقلم املفيت مساحة نسخة يف ورد الذي هو( غربة) لفظ ( )

 (.غرابة) لفظ النسخ بقية يف وورد. احلصني عبدالعزيز بن عبدالرمحن الشيخ خمطوطة

والنسائي، باب نكاح ما (  9  )أخرجه الرتمذي، باب فيمن تزوج امرأة أبيه برقم  ( )

( 921 )وابن ماجه، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده برقم (     )نكح اآلباء برقم 

 [ج] (.6162 )من حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنه برقم  وأمحد

 كريم،عبدال بن أمحد إىل رسالته يف بذلك املؤلف صرح ذلك نقل من اهلل كذب حتى ( )

 .غنام البن واألفاام األفكار روضة من األول اجلزء يف وهي
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 مرتدين، وتسميتام أمواهلم وغنيمة ذراريام وسيب الزكاة ملانعي

 مظعون بن قدامة تكفري على عمر زمن يف الصحابة إمجاع ومثل

): تعاىل قوله من فاموا ملا يتوبوا مل إن وأصحابه      

                          ) [6: املائدة ] 

 . اخلواص لبعض اخلمر حل

 تكفري على عنه اهلل رضي عثمان زمن يف الصحابة إمجاع ومثل

 يتبعوه، مل أنام مع مسيلمة نبوة يف كلمة ذكروا الذين املسجد أهل

 اهلل رضي علّي حتريق ومثل ( )توبتام قبول يف الصحابة اختلف وإمنا

 على صحابةال بقية مع التابعني إمجاع ومثل ،فيه غلوا ملا أصحابه عنه

 بدم يطلب أنه يدعي أنه مع اتبعه ومن عبيد أبي بن املختار كفر

 قتل على بعدهم ومن التابعني إمجاع ومثل ،البيت وأهل احلسني

 ال وقائع من ،جرَّا وهلم والدين، بالعلم مشاور وهو درهم بن اجلعد

 بكر ألبي واآلخرين األولني من أحد يقل ومل حتصى، وال تعد

 اهلل إال إله ال :يقولون وهم حنيفة بين تقاتل كيف: وغريه الصديق

 قدامة تكفري أحد يستشكل مل وكذلك ويزكون؟ ويصلون

 الذين ،القداح عبيد بين زمن إىل ،جرا وهلم يتوبوا، مل لو وأصحابه

                                      
 صحيح يف يةالقض هذه يعين واملسألة) كريمعبدال بن أمحد إىل رسالته يف الشيخ قال ( )

 (.الكفالة يف وشرحه البخاري
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 وصالة باإلسالم تظاهرهم مع وغريها والشام ومصر املغرب ملكوا

 األقوال من أظاروا ملا ،واملفتني القضاة ونصب واجلماعة اجلمعة

 قتاهلم، والدين العلم أهل من أحد يستشكل مل أظاروا ما واألفعال

 ابن وصنف ( )واملوفق اجلوزي ابن زمن يف وهم فيه يتوقفوا ومل

  .مصر على النصر مساه ،منام مصر أخذت ملا كتاًبا اجلوزي

 من شيًئا أنكر أحًدا أن واآلخرين األولني من ( )أحد يسمع ومل

 أو اهلل إال إله ال :قول ألجل أو املّلة ادعائام ألجل استشكله أو كذل

 هؤالء من مسعناه ما إال اإلسالم، أركان من شيء إظاار ألجل

 ولكن الشرك، هو هذا أن إقرارهم من ،األزمان هذه يف ،املالعني

 ألجله أهله حارب أو التوحيد ذم أو أهله مع كان أو حسنه أو فعله من

 يؤدي ألنه أو اهلل، إال إله ال :يقول ألنه يكفر ال أنه جلهأل أبغضام أو

 . اخلمسة اإلسالم أركان

 مل هذا ،اإلسالم مساها وسلم عليه اهلل صلى النيب بأن ويستدلون

 ظفروا فإن الظاملني، اجلاهلني امللحدين هؤالء من إال قط يسمع

 قوهلم على به يستدلون منام أحد أو العلم أهل عن واحد حبرف

                                      
 النسخ ختتلف ومل غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف( واملوافق) لفظ سقط ( )

 .ثبوته يف اخلطية

 بن رمحنعبدال الشيخ وخمطوطة الشيخ، آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ نسخة يف ( )

 (.أحد من) احلصني عزيزعبدال
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 يف ( )اليمين قال كما األمر ولكن فليذكروه، األمحق لفاحشا

 : قصيدته

 النقد إىل رجعت إن فلًسا تساوي      فال عامل إىل تعزى ال أقاويل

 صحيحه يف البخاري ذكره مبا النوع هذا يف الكالم ولنختم

 : قال حيث

 األوثان تعبد حتى الزمان يتغري :باب

 َحتَّى السَّاَعُة َتُقوُم ال" : وسلم هعلي اهلل صلى قوله بإسناد ذكر ثم

 صنم اخللصة وذو ،( )" اْلَخَلَصِة ِذي َعَلى َدْوٍس ِنَساِء َأَلَياُت َتْضَطِرَب

 َأال" : عبداهلل بن جلرير ( )وسلم عليه اهلل صلى فقال يعبدونه، لدوس

                                      
 يف البيت هذا جاء السالم، سبل صاحب الصنعاني إمساعيل بن حممد األمري به املراد ( )

 مؤلف ،وهابعبدال بن حممد مالاإلس شيخ مدح يف أنشدها اجلمال غاية يف قصيدة

 من   ج يف والقصيدة اجلزاء، خري ذلك على اهلل جزاه ''املستفيد مفيد'' الكتاب هذا

 .ألوىلا الطبعة 6  -9  ص غنام البن ''واألفاام األفكار روضة''

م وومسلم، باب ال تق( 9966)، باب تغري الزمان حتى تعبد األوثان برقم البخاري أخرجه ( )

واحلديث الثاني خمرج يف األصل مبا (  6 1)الساعة حتى تعبد دوس ذا اخللصة برقم 

 [ج] .يكفي

 يف البخاري رواه آخر حديث مضمون( آخره إىل... وسلم عليه اهلل صلى فقال: )قوله ( )

 إمساعيل، حدثنا حييى، حدثنا املثنى، بن حممد حدثنا: قال( اخللصة ذي زوةغ)

 أال: )وسلم عليه اهلل صلى النيب لي قال: عنه اهلل رضي جرير لي قال: قال قيس حدثنا

 = يف فانطلقت اليمانية، الكعبة يسمى ،خلثعم بيًتا وكان( اخللصة ذي من ترحيين
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 ُثمَّ َوَهَدَمُه َرَقُهَفَأْح َمَعُه ِبَمْن ِإَلْيِه َفَرِكَب" ؟اْلَخَلَصِة ِذي ِمْن ُتِرحُيِني

 َأْحَمَس َخْيِل َعَلى َفَبرََّك: َقاَل. َفَأْخَبَرُه َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى النَِّبيَّ َأَتى

 يكن مل إذا - اهلل رمحه - البخاري وعادة ،( )"َخْمًسا َوِرَجاِلَها

 ،معناه على يدل مبا أتى ثم الرتمجة يف ذكره شرطه على احلديث

 َحتَّى الزََّماُن َيَتَغيَُّر": قوله وهو الرتمجة ولفظ شرطه على وه مما

 سبحانه واهلل األئمة من غريه أخرجه حديث لفظ ،"اأَلْوَثاُن ُتْعَبَد

 . أعلم وتعاىل

 عليه اهلل صلى اهلل رسول وكالم تعاىل اهلل كالم من ولنذكر

 اةومعاد واللسان، القلب جااد يف مجال العلم أئمة وكالم وسلم

 فيه اإلنسان يدخل وال يصح ال الدين وأن أوليائه، ومواالة اهلل أعداء

 :فنقول بذلك، إال

                                         
 اخليل، على أثبت ال وكنت خيل أصحاب وكانوا أمحس، من فارس ومائة مخسني= 

 هادًيا واجعله ثبته اللام'': وقال صدري يف أصابعه أثر رأيت حتى صدري يف فضرب

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل بعث ثم ،''وحرقاا فكسرها إلياا فانطلق ا،ماديًّ

 ىحت جئتك ما باحلق بعثك والذي: لرسول اهلل، يا رسول اهلل جرير رسول فقال

 .مرات مخس ورجاهلا أمحس خيل يف فبارك: قال أجرب، مجل كأناا تركتاا

 [ج] (.19  ) مسلم صحيح ،(2 2 ) البخاري صحيح ( )
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 باب

 عداوة وجوب يف

 الكفار من اهلل أعداء

 واملنافقني واملرتدين
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 اهلل أعداء عداوة وجوب ( )يف باب

  واملنافقني واملرتدين الكفار من

): تعاىل اهلل وقول                           

                                  ) 

): تعاىل وقوله .[2  : النساء]                ) [1: املائدة ] .

): تعاىل وقوله                      ) [املمتحنة :

): قوله إىل [                                 

    ) [املمتحنة : ] .تعاىل وقوله :(               

                                   

      ) [ةاجملادل :  ]. وضاح بن حممد احلافظ اإلمام وقال: 

 اعلم :الفرات بن أسد إىل كتب موسى بن أسد أن واحد غري أخربني

 من ( )بالدك أهل ذكر ما إليك الكتاب على محلين ما أن أخي يا

 أظارت مما ،حالك وحسن الناس إنصافك من اهلل أعطاك ما صاحل

                                      
 .النسخ بقية يف وليس علي، بن سامل خبط املفيت مساحة نسخة يف( يف) لفظ ( )

 البن واألفاام األفكار روضة ويف ،(بلدك أهل لي ذكر ما إال) النسخ بعض يف ورد ( )

 كتاب يف ملا املوافق وهو( إال) بدون( بالدك أهل ذكر ما) اخلطية النسخ وبقية غنام

 .األصفااني دار طبعة ،وضاح البن عناا والناي البدع
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 عليام، وطعنك هلم ذكرك وكثرة البدع، ألهل وعيبك السنة من

 عيبام بإظاار عليام وقواك السنة أهل ظار بك وشد بك اهلل فقمعام

 فأبشر مسترتين، ببدعتام وصاروا ( )بيدك اهلل فأذهلم عليام والطعن

 والصيام الصالة من حسناتك أفضل من به واعتد ذلك، بثواب أخي يا

 تعاىل اهلل كتاب إقامة من األعمال هذه تقع وأين واجلااد، واحلج

 اهلل رسول قال وقد وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة وإحياء

 ِفي َوُهَو َأَنا ُكْنُت ُسنَِّتي ِمْن َشْيًئا َأْحَيا َمْن": وسلم عليه اهلل صلى

 ُهًدى ِإَلى َدَعا َداٍع َأيَُّما": وقال أصبعيه، بني وضم " َكَهاَتْيِن اْلَجنَِّة

 فمتى ؟" اْلِقَياَمِة َيْوِم ِإَلى اتََّبَعُه َمِن َأْجِر ُلِمْث َلُه َكاَن َعَلْيِه َفاتُِّبَع

 بدعة كل عند هلل أن أيًضا وذكر ( )عمله من بشيء هذا أجر يدرك

 . بعالماتاا وينطق عناا يذب ( )هلل وليًّا اإلسالم باا كيد

                                      
 حممد الشيخ نسخة ويف علي، بن سامل خبط هي اليت ،املفيت مساحة نسخة يف كذا ( )

 عزيزعبدال خبط هي اليت ثانيةال ،املفيت مساحة نسخة ويف الشيخ، آل لطيفعبدال بن

 كتاب ويف ،(بك) غنام البن واألفاام األفكار روضة ويف ،(يديك على) ناصر بن

 (.بذلك) وضاح البن عناا والناي البدع

( عمله من بشيء هذا أجر يدرك فمن) وضاح البن عناا والناي البدع كتاب يف كذا ( )

 .املطبوعةو اخلطية الكتاب نسخ يف مما الصحة إىل أقرب وهو

 ونسخة غنام البن واألفاام األفكار روضة يف وأثبت النسخ بعض يف( هلل) لفظ سقط ( )

 الشيخ، آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ ونسخة علي، بن سامل خبط املفيت مساحة

 البدع كتاب يف ملا املوافق وهو. احلصني عزيزعبدال بن رمحنعبدال الشيخ وخمطوطة

 .وضاح البن عناا والناي
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 اهلل صلى النيب فإن أهله، من وكن الفضل هذا أخي يا فاغتنم

 ِبَك اللَُّه َيْهِدي أَلْن": وأوصاه اليمن إىل بعثه حني ملعاذ قال وسلم عليه

 فاغتنم فيه، القول وأعظم ( )"َوَكَذا َكَذا ِمْن َلَك َخْيٌر َواِحًدا َرُجاًل

 يقومون ومجاعة ألفة ذلك يف لك يكون حتى السنة إىل وادع ذلك

 ثواب لك فيكون بعدك أئمة فيكونون حدث، بك حدث إن مقامك

 ونية بصرية على فاعمل: "األثر يف جاء كما ةالقيام يوم إىل ذلك

 من خلًفا فتكون احلائر، الزائغ املفتون املبتدع بك اهلل فريد وحسبة

 أن وإياك يشباه، بعمل اهلل تلقى لن فإنك وسلم، عليه اهلل صلى نبيك

: األثر يف جاء فإنه صاحب؛ أو جليس أو أخ البدع أهل من لك يكون

 ومن نفسه، إىل ووكل العصمة، نهم نزعت بدعة صاحب جالس من"

 إله من ما: "وجاء ،"اإلسالم هدم يف مشى بدعة صاحب إىل مشى

 ". هوى صاحب من اهلل إىل أبغض اهلل دون من يعبد

 أهل على وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول من اللعنة وقعت وقد

 تطوًعا، وال فريضة وال عدال وال صرًفا منام يقبل ال اهلل وأن ،البدع

                                      
 ،(النعم محر من وكذا كذا من) بعضاا يف وورد( النعم محر من) النسخ بعض يف ورد ( )

 األفكار وروضة ناصر بن عزيزعبدال خبط هي اليت ،املفيت مساحة نسخة يف ووقع

 كذا من) احلصني عزيزعبدال بن رمحنعبدال الشيخ وخمطوطة غنام، البن واألفاام

 املناسب أنه كما وضاح، البن عناا والناي عالبد كتاب يف ملا املوافق وهو ،(وكذا

 (.فيه القول وأعظم: )معاذ لقول
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 فارفض بعًدا، اهلل من ازدادوا وصالة وصوًما اجتااًدا ازدادوا لماوك

 صلى اهلل رسول وأذهلم اهلل أبعدهم كما وأبعدهم وأذهلم جمالسام

 - اهلل رمحه - أسد كالم انتاى. بعده اهلدى وأئمة وسلم عليه اهلل

  ( )تعاىل

 السلف من أمثاله كالم من يأتي وما كالمه أن اهلل رمحك واعلم

 لكنام املّلة، عن خترج ال ضاللة ( )يف والضاللة البدع أهل معاداة يف

 : ألمرين منه وحذروا ذلك يف شددوا

 من أجل عندهم فاي نفساا، يف الدين يف البدعة غلظ: األول

 كما الكبائر أهل به يعاملون مما بأغلظ أهلاا ويعاملون الكبائر،

 عابًدا عامًلا كان ولو عندهم الرافضي أن ( )الناس قلوب يف جتد

 . بالكبائر اجملاهر السين من ذنًبا وأشد أبغض

 من كثري من وجد كما الصرحية الردة إىل جتر البدع أن: الثاني

 صلى النيب تشديد مثل ،فياا شددوا اليت البدعة فمثال البدع، أهل

 من وقع مما خوًفا صاحل، رجل قرب عند عبداهلل فيمن وسلم عليه اهلل

                                      
 االقتصار غنام البن واألفاام األفكار روضة يف ووقع اخلطية، النسخ مجيع يف كذا ( )

 .وضاح ابن على عائًدا الضمري يكون أن حيتمل ذلك وعلى(. انتاى) لفظ على

 .ناصر بن عزيزعبدال خبط هي اليت ،املفيت مساحة نسخة من( يف) لفظ ( )

 الشيخ نسخة يف وسقط( الناس قلوب يف) قوله إثر( اليوم) لفظ النسخ أكثر يف وقع ( )

 .أبلغ وسقوطه لطيف،عبدال بن حممد
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 فام هذا فام فمن مرتدًّا، املسلم به يصري ذيال الصريح الشرك

 وجماهدة الردة يف الكالم من فيه حنن ما وبني البدع بني الفرق

 فيه نزلت الذي هو وهذا أهله، وجماهدة األكرب النفاق أو أهلاا،

): تعاىل قوله مثل احملكمات اآليات                  

                  ) [1: املائدة ]، تعاىل وقوله :

(                                    

                            

     ) [1 ، 1: التوبة ] . 

: ذكره حديث بعد (واحلوادث البدع كتاب يف) وضاح ابن وقال

: - اهلل رمحه - قال الضاللة وفتنة الكفر فتنة األمة هذه يف سيقع أنه

 الضاللة وفتنة واألموال، السيب فياا حيل الردة هي الكفر فتنة إن)

 حيل ال ضاللة فتنة فيه حنن الذي وهذا واألموال، السيب فياا حيل ال

  ( )(األموال وال السيب فياا

 ابن عن رجل أخربنا أسد أخربنا: أيًضا - اهلل رمحه - وقال

                                      
 الشيخ وخمطوطة لطيف،عبدال بن حممد الشيخ نسخة يف وضاح ابن قول ورد هكذا ( )

 يف ووقع وضاح، ابن كتاب يف امل املوافق وهو احلصني، عزيزعبدال بن رمحنعبدال

 العبارة يف خلل اخلطية النسخ من عندنا ما وبقية غنام البن واألفاام األفكار روضة

 .املذكورة النسخ مراجعة من يتبني
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 باا كيد بدعة كل عند هلل إن" :مسعود ابن قال: قال ( )املبارك

 حضور فاغتنموا بعالمتاا، وينطق عنه، يذب هأوليائ من وليًّا اإلسالم

 باهلل وكفى ( )املبارك ابن قال ،"اهلل على وتوكلوا املواطن تلك

 عن رجال أرد ألن: "قال ( )السلف بعض عن بإسناده ذكر ثم وكيال،

 إسحاق أبي عن أسد أخربنا". شار اعتكاف من إلّي أحب سيئ رأي

 اهلل يقبل ال: )يقولون لعلما أهل بعض كان: قال األوزاعي عن احلذاء

 صرًفا وال حجًّا وال جااًدا وال صياًما وال صدقة وال صالة بدعة ذي من

 منام وتشمئز ألسنتام، عليام تشتد أسالفكم وكانت عداًل وال

 ببدعتام مسترتين كانوا ولو: )قال بدعتام الناس وحيذرون قلوبام،

 ،عورة منام يظار وال سرًتا، عنام ياتك أن ألحد كان ما الناس، دون

 ( )به جاهروا إذا فأما علياا، بالتوبة أو باا باألخذ أوىل اهلل

                                      
 .املبارك ابن بعد( أسياط بن ويوسف) زيادة وضاح البن عناا والناي البدع كتاب يف ( )

 روضة يف وأثبت واملطبوعة، اخلطية لنسخا بعض يف( املبارك ابن قال) لفظ سقط ( )

 ونسخة ناصر، بن عزيزعبدال خبط املفيت مساحة ونسخة غنام البن واألفاام األفكار

 عزيزعبدال بن رمحنعبدال الشيخ وخمطوطة الشيخ، آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ

 .وضاح ابن كتاب يف ملا املوافق وهو احلصني

 .أمية أبي بن كريمعبدال وهو ( )

 البن واألفاام األفكار روضة يف وكذلك( جاروا) وضاح البن عناا والناي البدع يف ( )

 مساحة نسخيت يف ووقع الشيخ، آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ نسخة ويف غنام،

 (.جاهروا: )املفيت
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 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن والبالغ حياة، العلم فنشر

 رجل جاء: )قال بإسناده روى ثم .(ملحد مصر على باا يعتصم رمحة

 ضرب رجال أرأيت: فقال قاعد األشعري موسى وأبو حذيفة إىل

 :موسى أبو فقال النار؟ يف أم اجلنة أيف قتل، حتى هلل ضًباغ بسيفه

 فعل حتى ( )تقول ما وأفامه الرجل استفام :حذيفة فقال اجلنة، يف

 فدعا أستفامه، ال واهلل: قال الثالثة يف كان فلما مرات، ثالث ذلك

 حتى بسيفه ضرب لو صاحبك أن يدريك وما! رويدك: فقال حذيفة به

 يصب مل وإن اجلنة، يف فاو عليه يقتل تىح احلق فأصاب ينقطع

 بيده نفسي والذي: )قال ثم النار، يف فاو للحق اهلل يوفقه ومل احلق

 .(وكذا كذا من أكثر عنه سألت الذي مثل يف النار ليدخلن

 فإنه ؛بدعة صاحب جتالس ال: )قال احلسن عن بإسناده ذكر ثم

 (.قلبك ميرض

 بدعة صاحب جالس من: )قال الثوري سفيان عن بإسناده ذكر ثم

                                      
 نصاا زيادة( تقول ما وأفامه) قوله إثر عناا والناي البدع :كتابه يف وضاح ابن عند ( )

 حتى هلل غضًبا بسيفه ضرب رجل قلت: قال قلت كيف اهلل سبحان: موسى أبو قال)

 الرجل استفام: حذيفة قال اجلنة، يف: موسى أبو فقال النار؟ يف أم اجلنة أيف قتل،

 يف وال غنام البن واألفاام األفكار روضة يف الزيادة هلذه ذكر وال ،(تقول ما وأفامه

 ابن كتاب من املؤلف نسخة يف ليست أناا هنا والظاهر عندنا، اليت اخلطية النسخ

 (.مرات ثالث ذلك فعل حتى: )قوله عناا ويغين وضاح
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 يف يقع أن وإما لغريه، فتنة يكون أن إما: ثالث إحدى من يسلم مل

 ما أبالي ما واهلل: يقول أن وإما النار، اهلل فيدخله به فيزل شيء قلبه

 سلبه عني طرفة دينه على اهلل أمن فمن بنفسي، واثق وإني تكلموه

 (.إياه

 بدعة صاحب أتى من: )قال السلف ( )بعض عن بإسناده ذكر ثم

 كثري حدثنا: قال أسد أخربنا. (اإلسالم هدم على أعان فقد ليوقره

 ووكل العصمة منه نزعت بدعة صاحب إىل جلس من: )قال سعيد أبو

  ( )(نفسه إىل

 قال: قال أيوب عن زيد بن محاد أخربنا: قال موسى بن أسد أخربنا

 أن آمن ال فإني ،جتادلوهم وال األهواء، أهل جتالسوا ال) :قالبة أبو

 قال. تعرفون ( )كنتم ما عليكم يلبسوا أو ضاللتام، يف يغمسوكم

                                      
 نصه ما وضاح ابن كتاب من نسختنا ويف الكتاب، نسخ من لدينا ما مجيع يف كذا ( )

 اهلل صلى النيب إىل يرفعه احلنفي حنيفة بن ناشر قال اليمامي النجار أيوب عن أسد نا)

( اإلسالم هدم على أعان فقد ليوقره بدعة صاحب أتى من: )قال ظني فيما وسلم عليه

 ليس وسلم عليه اهلل صلى النيب عن مثبًتا أيوب من مسعه من عند احلديث هذا وجدت

 (.يظن فيما) فيه

 أكثر ويف غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف ،هذا سعيد أبي كثري قول سقط ( )

 بن رمحنعبدال الشيخ خمطوطة ويف املطبوعة، خالنس بعض يف ووجد اخلطية، النسخ

 (.6  ص) وضاح ابن كتاب يف ومتنه بسنده موجود وهو احلصني، عزيزعبدال

 .وضاح ابن كتاب من( كنتم) لفظ ( )
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 موسى بن أسد أخربنا (:األلباب ذوي الفقااء من واهلل وكان :أيوب

 جتالسوا ال) :إبراهيم قال: قال طلحة بن حممد عن ( )زيد أخربنا: قال

 (. قلوبكم ترتد أن أخاف فإني تكلموهم، وال البدع، أصحاب

 قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن ( )باإلسناد أسد خربناأ

 َفْلَيْنُظْر َخِليِلِه، ِديِن َعَلى الرَُّجُل": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

  .( )" ُيَخاِلُل َمْن َأَحُدُكْم

 أيوب عن زيد بن محاد عن إمساعيل بن مؤمل أخربنا :أسد أخربنا

 أقرأ بكر أبا يا: فقال رجل ايوًم سريين بن حممد على دخل: )قال

 فوضع أخرج، ثم أقرأها أن على أزيد ال اهلل، كتاب من آية عليك

 من خرجت ملا مسلًما كنت إن عليك أحرج: قال ثم أذنيه يف أصبعيه

 أخرج، ثم أقرأ أن على أزيد ال ( )إني بكر أبا يا: فقال: قال .بييت

                                      
 النسخ مجيع يف وثبت غنام، البن واألفاام األفكار روضة من( زيد أخربنا) لفظ سقط ( )

 .وضاح ابن ابكت يف ملا املوافق هو وإثباته اخلطية،

 بن سعيد عن سليم بن صفوان عن حممد بن إبراهيم نا: قال أسد نا) وضاح ابن لفظ ( )

 املؤلف من اختصار كذلك األمر دام ما( باإلسناد) فلفظ( هريرة أبي عن يسار

 مناا موضع كل يف وسأذكر مواضعاا يف ستأتي نظائر االستعمال وهلذا لإلسناد،

 .املؤلف إلماما مراد لبيان وضاح ابن لفظ

وأبو داود، باب من يؤمر أن جيالس برقم ( 16  )برقم  1 أخرجه الرتمذي، باب  ( )

 [ج] (.66 6)وأمحد يف مسند أبي هريرة برقم ( 1 6 )

 ويف غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف وذكر النسخ، بعض يف( إني) لفظ سقط ( )

 .وضاح ابن عند ملا املوافق وهو اخلطية النسخ أكثر
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: فقلنا الرجل على قبلنافأ. للقيام وتايأ عليه، يشده بإزاره فقام: قال

: قال بيته؟ من رجال خترج أن لك أفيحل خرجت، إال عليك حرج قد

 إني: قال خرج؟ ثم آية، قرأ لو عليك ما بكر أبا يا: فقلنا فخرج،

 يقرأ، أن باليت ما عليه هو ما على يثبت قليب أن ظننت لو واهلل

 فال قليب من أخرجه أن أجاد شيًئا قليب يف يلقي أن خفت ولكنين

 . (أستطيع

 بن عبداهلل مسعت: قال سودة عن ( )ضمرة أخربنا: قال أسد أخربنا

 هو ما إىل آل إال فرتكه، هوى على عبد كان ما: )يقول وهو القاسم

: فقال أصحابنا لبعض ( )احلديث هذا فذكرت قال( منه شر

 ِمَن َيْمُرُقوَن": وسلم عليه اهلل صلى النيب عن حديث يف تصديقه

 السَّْهُم َيْرِجَع َحتَّى َيْرِجُعوَن ال ُثمَّ الرَِّميَِّة، ِمَن السَّْهِم ُمُروَق ِماإِلْسال

 محاد عن ،إمساعيل بن موسى أخربنا: قال أسد أخربنا ( )" ُفوِقِه ِإَلى

 عنه، فرجع رأًيا يرى رجل كان: )قال أيوب عن زيد عن ،زيد بن

                                      
 وهو الشيخ، آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ ونسخة املفيت مساحة نسخيت يف كذا ( )

 ويف غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف ووقع وضاح، ابن كتاب يف ملا املوافق

 (.ضمرة) بدل( محزة) اخلطية النسخ بعض

 .وضاح ابن كتاب من( احلديث) لفظ ( )

ومسلم، باب ذكر ( 1   )النبوة يف اإلسالم برقم أخرجه البخاري، باب عالمات  ( )

 [ج] (.66  )اخلوارج وصفاتام برقم 
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 رأيه ترك فالًنا أن أشعرت: فقلت أخربه بذلك فرًحا حممًدا فأتيت

 أشد احلديث آخر إن يتحول، ما إىل انظروا: فقال يرى؟ كان الذي

 . إليه ( )يعودون ال اإلسالم من ميرقون أوله من عليام

 يف فوضعاا بيضاء حصاة أخذ أنه حذيفة عن بإسناده روى ثم)

 احلصاة، هذه ( )استضاءة استضاء قد الدين ( )هذا إن: قال ثم كفه

: قال ثم واراها، حتى احلصاة على يذره فجعل تراب من كفًّا أخذ ثم

 هذه دفنت كما ( )الدين يدفنون أقوام ليجيئن بيده نفسي والذي

                                      
( فيه يعودون ال) وضاح ابن كتاب ويف ،(ثم) بزيادة( إليه يعودون ال ثم) النسخ أكثر يف ( )

 (.إليه) بدل( فيه) وبلفظ( ثم) بدون

 النسخ مجيع يف وأثبت غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف( هذا) لفظ سقط ( )

 .وضاح ابن كتاب لنص املوافق وهو اخلطية

 هي اليت األخرى نسخته يف وجاء علي، بن سامل خبط املفيت مساحة نسخة يف كذا ( )

 واألفاام األفكار روضة يف ووقع ،(احلصاة هذه إضاءة) ناصر بن عزيزعبدال خبط

 اليت وضاح ابن بكتا نسخة ولفظ ،(احلصاة) ذكر بدون( هذه استضاءة) غنام البن

 بن حممد الشيخ نسخة يف املوجود وهو ،(احلصاة) ذكر بدون( هذه إضاءة) عندنا

 .الشيخ آل لطيفعبدال

 بزيادة( الدين هذا) غنام البن واألفاام األفكار روضة ويف اخلطية النسخ مجيع يف ( )

 واملثبت ،(هذا) لفظ

 عن جبلة أبي بن حبان عن وزاعياأل عن يونس بن عيسى نا قال محاد بن نعيم نا) وهو ( )

 النسخ بعض يف وملا وضاح، ابن كتاب من نسختنا يف ملا املوافق هو هنا الدرداء أبي

 .املطبوعة
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  ( )(احلصاة

 َخَرَج َلْو": قال الدرداء أبي عن ( )بإسناده سعيد بن حممد أخربنا

 َكاَن ِممَّا َشْيًئا َعَرَف اَم ِإَلْيُكْم اْلَيْوَم َوَسلََّم َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوُل

  .( )" الصَّالَة ِإال َوَأْصَحاُبُه ُهَو َعَلْيِه

 عن الراوي يعين :عيسى قال اليوم؟ كان لو فكيف :األوزاعي قال

  (الزمان؟ هذا األوزاعي أدرك لو فكيف) :األوزاعي

  ( )بإسناده سليمان بن حممد أخربنا

 من تكونوا به واعملوا به، تعرفوا العلم تعلموا: )قال أنه علي عن

 (1)(أعشارهم تسعة فيه احلق ينكر زمان بعدكم سيأتي فإنه أهله،

                                      
 قبلكم كانوا الذين طريق ليسلكن: )نصاا وضاح ابن عند بقية هذا حذيفة ألثر ( )

 (.بالنعل النعل وحذو بالقذة القذة حذو

 عن جبلة أبي بن حبان عن األوزاعي عن يونس بن عيسى نا قال محاد بن نعيم نا) وهو ( )

 (.الدرداء أبي

 (.19) وضاح البن عناا والناي البدع ( )

 دهلم بن أوفى عن منبه بن عمر عن وكيع نا: قال األنباري سليمان بن حممد نا) وهو ( )

 (.علي عن بلغين: قال العدوي

 قال ،(ةنؤم مؤمن كل إال فيه ينجو ال: )نصاا بقية وضاح ابن عند هذا علي ألثر (1)

 بالعجل ليسوا ،العلم ومصابيح اهلدى أئمة أولئك: مغفال يعين - الراوي يعين - وكيع

 فال بالفتنة يسكت الرجل: قال النومة؟ ما: طالب أبي بن لعلي قيل: قال البذرة املذاييع

 .شيء منه يبدو
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 أنه أبيه عن مالك بن سال أبي عن ( )بإسناده حييى بن حييى أخربنا

 النداء إال الناس عليه أدركت مما شيًئا منكم أعرف ما) :قال

 َأْعِرُف َما" :قال أنس عن ( )بإسناده حممد بن إبراهيم حدثين (بالصالة

 َوَسلََّم َعَلْيِه اللَِّه َصلَّى اللَِّه َرُسوِل َعْهِد َعَلى َأْعَهُدُه ُكْنُت َشْيًئا ِمْنُكْم

  ( () )"اللَُّه ِإال ِإَلَه ال َقْوَلُكْم َلْيَس

  (9)بإسناده أسد (1)نا: قال سعيد بن حممد أخربنا

 ما اليوم عثب ثم األول السلف أدرك رجال أن لو: )قال احلسن عن

 هذه إال: قال ثم خده على يده ووضع: قال. شيًئا اإلسالم من عرف

 هذا يدرك ومل ءالنكرا هذه يف عاش ملن واهلل أما: قال ثم الصالة،

 يدعو دنيا صاحب ورأى بدعته إىل يدعو مبتدًعا فرأى الصاحل السلف

 هذا ذكر إىل حين قلبه وجعل ذلك، عن اهلل فعصمه دنياه إىل

                                      
 (.مالك بن سايل أبي عمه عن أنس بن مالك عن) وهو ( )

 عن املغرية بن سليمان عن املبارك ابن عن محاد بن نعيم عن حييى بن حرملة عن) وهو ( )

 (.أنس عن ثابت

 [ج] (.666  )أخرجه أمحد، مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنه برقم  ( )

 تغرب حني صليتم قد: فقال الصالة، محزة أبا يا بلى قلنا) وضاح ابن عند متامه ( )

 (.وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ةصال تلك أفكانت الشمس،

 األفكار روضة يف سقط وقد وضاح، ابن كتاب من( نا قال سعيد بن حممد) لفظ (1)

 .اخلطية النسخ مجيع ويف غنام، البن واألفاام

 (.احلسن عن فضالة بن املبارك عن عيينة بن سفيان نا) وهو (9)
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 سبيلام ويتبع آثارهم ويقتص ( )سبيلام عن يسأل الصاحل السلف

 . (تعاىل اهلل شاء إن ( )فكونوا فكذلك عظيًما، أجًرا ليعوض

 لو: )قال ( )ماران بن ميمون عن بإسناده حممد بن عبداهلل حدثين

 . (القبلة هذه غري فيكم عرف ما السلف من فيكم نشر رجال أن

: قالت الدرداء أم عن (1)بإسناده ( )اهلامشي قدامة بن حممد أخربنا

: فقال أغضبك؟ ما: له فقلت مغضًبا الدرداء أبو عليَّ دخل: "قالت

 أنام إال شيًئا وسلم عليه اهلل صلى حممد أمر من فيام أعرف ما واهلل

 تفقده ثم وأهمه اإلسالم تعلم رجال أن لو" (9)لفظ ويف ،"مجيًعا يصلون

 ". شيًئا منه عرف ما تفقده

 رجلني أن لو: "قال عمرو بن عبداهلل عن (1)دهبإسنا إبراهيم حدثين

                                      
 الشيخ نسخة يف ورد وقد ية،اخلط النسخ بعض يف يرد مل( سبيلام عن يسأل) لفظ ( )

 يف ملا املوافق وهو غنام، البن واألفاام األفكار وروضة الشيخ آل لطيفعبدال بن حممد

 .وضاح ابن كتاب

 واألفاام األفكار روضة يف وأثبتت النسخ، بعض يف( فكونوا) لفظ يف الفاء سقط ( )

 يف ملا ملوافقا وهو الشيخ، آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ نسخة ويف غنام، البن

 .وضاح ابن كتاب

 (.ماران بن ميمون عن سليمان بن العالء عن معبد بن علي عن) وهو ( )

 .وضاح ابن كتاب من( اهلامشي) لفظ ( )

 (.الدرداء أم عن سامل عن األعمش عن ميدعبداحل بن جرير نا) وهو (1)

 .قبله الذي األثر سند بنفس أي (9)

 (.العاص بن عمرو بن عبداهلل قال: قال املبارك ابن عن قرشيال نافع بن إمساعيل عن) وهو (1)
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 ألتيا األودية هذه بعض يف مبصحفياما خليا األمة هذه أوائل من

 ". عليه كانا مما شيًئا يعرفان وال اليوم الناس

): تال عنه اهلل رضي هريرة أبا أن وبلغين :مالك قال          

                       ) [النصر : ، ] 

 أفواًجا دينام من اليوم ليخرجون الناس إن بيده نفسي والذي: "فقال

  ( )"أفواًجا فيه دخلوا كما

 حبضرة التابعني زمن يف هذا كان إذا - اهلل رمحك - تأمل ،قف

 أو عليه، تشكل أو بالكثرة، املسلم يغرت فكيف الصحابة، أواخر

 أمية أبي عن (بإسناده وضاح ابن روى ثم) الباطل؟ على باا يستدل

 هذه يف تصنع كيف ،ثعلبة أبا يا: فقلت اخلشين ثعلبة أبا أتيت: قال

 (      ): تعاىل اهلل قول: قلت آية؟ أية: قال اآلية؟

  .[21 : املائدة]

 صلى اهلل رسول عناا سألت خبرًيا، عناا سألت لقد واهلل أما: قال

 َحتَّى اْلُمْنَكِر َعِن َوَتَناَهْوا ِباْلَمْعُروِف اْئَتِمُروا َبِل" : فقال وسلم عليه اهلل

                                         
 (.العاص

 صلى اهلل رسول قال: قال احلسن حلديث روايته إثر ،هذا مالك قول وضاح ابن ذكر ( )

 كره ومن برئ أنكر فمن تنكرون وما تعرفون ما سرتون إنكم'': وسلم عليه اهلل

 ما ال: قال فجارهم؟ نقتل أال اهلل، رسول يا: قالوا وتابع رضي من ولكن سلم، فقد

 .وضاح ابن كتاب يف( 96 ص) ''صلوا
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 َرْأٍى ِذى ُكلِّ َوِإْعَجاَب ُمْؤَثَرًة َوُدْنَيا ُمتََّبًعا َوَهًوى ُمَطاًعا ُشحًّا َرَأْيَت ِإَذا

 َأيَّاًما َوَراِئُكْم ِمْن َفِإنَّ اْلَعَوامِّ، َأْمَر َعْنَك َوَدْع ِبَنْفِسَك، َفَعَلْيَك ِبَرْأِيِه

 َخْمِسنَي َأْجِر ِمْثُل ِفيِهنَّ ِلْلَعاِمِل اْلَجْمِر َعَلى اْلَقْبِض ِمْثُل ِفيِهنَّ الصَّْبُر

: َقاَل ِمْنُهْم؟ نَيَخْمِس َأْجُر اللَِّه، َرُسوَل َيا: ِقيَل. َعَمِلِه ِمْثَل َيْعَمُلوَن َرُجاًل

  .( )"ِمْنُكْم َخْمِسنَي َأْجُر

 النيب أن عناما اهلل رضي عمرو بن عبداهلل عن بإسناده روى ثم

 اللَِّه، َرُسوَل َيا: َقاُلوا. َثالًثا ،ِلْلُغَرَباِء ُطوَبى": قال وسلم عليه اهلل صلى

 َمْن َكِثرٍي، ُسوٍء َناِسُأ ِفي َقِليٌل َصاِلُحوَن َناٌس: َقاَل اْلُغَرَباُء؟ َوَمِن

 ( )بإسناده سعيد بن حممد أخربنا ( () )"ُيِحبُُّهْم ِممَّْن َأْكَثُر، ُيْبِغُضُهْم

 ُطوَبى": وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال (1)املعافري عن

                                      
(     )وأبو داود، باب األمر والناي برقم ( 216 )أخرجه الرتمذي، سورة املائدة برقم  ( )

 [ج] .هذا حديث حسن غريب: قال الرتمذي

 [ج] (.  )للفظ املذكور هنا أخرجه عبداهلل بن املبارك يف مسنده، أول الكتاب صـا ( )

 يأتي: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال الشمس طلعت ثم) وضاح ابن عند متامه ( )

 اهلل؟ رسول يا هم حنن: بكر أبو فسأل الشمس، ضوء مثل وجوهام القيامة يوم أناس

 أحدهم ميوت ،املكاره بام يتقى أميت من أناس ولكنام كثري، خري ولكم ال: قال

 (.األرض أقطار من حيشرون ،صدره يف وحاجته

 (.املعافري عمرو بن بكر عن نافع بن عقبة عن وهب ابن نا: قال محاد بن نعيم نا) وهو ( )

 ما والصواب خطأ، وهو( املعافري عن) بدل( عمر ابن عن) اخلطية النسخ بعض يف وقع (1)

 وهو ،(املعافري عن) وهو غنام البن واألفاام األفكار وروضة اخلطية النسخ بقية يف
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 ِحنَي ِبالسُّنَِّة َنَوَيْعَمُلو ( )ُيْنَكُر ِحنَي اللَِّه ِبِكَتاِب َيَتَمسَُّكوَن الَِّذيَن ِلْلُغَرَباِء

  ."  ُتْطَفى

 بن سامل عن ( )بإسناده أسد أخربنا ( )حييى بن حممد أخربنا

 َبَدَأ": قال - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أن أبيه عن ،عبداهلل

 َفُطوَبى ( )َبَدَأ َكَما َغِريًبا َيُكوَن َحتَّى السَّاَعُة َتُقوُم َوال َغِريًبا اإِلْسالُم

  ." النَّاُس َيْفُسُد َحنَي ِلْلُغَرَباِء ُطوَبى ُثمَّ النَّاُس، َيْفُسُد ِحنَي َرَباِءِلْلُغ

 مسع أنه (1)رمحنعبدال عن (9)بإسناده أسد نا (1)حييى بن حممد نا

                                         
 .وضاح ابن عند امل املوافق

 ،(يرتك) غنام البن واألفاام األفكار روضة ويف اخلطية، النسخ بعض يف ورد كذا ( )

 .اخلطية النسخ بقية يف وملا وضاح ابن كتاب يف ملا املوافق وهو

 .وضاح ابن كتاب من( حييى بن حممد أخربنا) لفظ ( )

 (.عبداهلل بن سامل مسعت قالت حييى أم ،أمه عن املتوكل بن حييى نا) وهو ( )

 حممد الشيخ نسخة ويف غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف( بدأ كما) لفظ سقط ( )

 يف ملا املوافق هو وثبوته املفيت مساحة نسخيت يف وثبت الشيخ، آل لطيفعبدال بن

 .وضاح ابن كتاب

 .وضاح ابن كتاب من( حييى بن حممد نا) عبارة (1)

 سليم بن يوسف عن فروة، أبي بن عبداهلل بن إسحاق عن ياشع بن إمساعيل نا) وهو (9)

 (.سنة بن رمحنعبدال عن ميمونة جدته عن

 سنة ابن هو هذا رمحنعبدالو وضاح، ابن كتاب يف املوجود وهو الصواب هو هذا (1)

 ذلك ذكر واملوحدة، املعجمة فيه السكن ابن وحكى النون، وتشديد املاملة بفتح

 رمحنعبدال يف وقال ،(الصحابة متييز يف اإلصابة) يف النيالعسق حجر ابن احلافظ
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 َبَدَأ َكَما َغِريًبا َوَسَيُعوُد َغِريًبا َبَدَأ اإِلْسالَم ِإنَّ": يقول اهلل رسول

 الَِّذيَن: َقاَل اللَِّه؟ َرُسوَل َيا اْلُغَرَباُء َوَمِن: ِقيَل ِلْلُغَرَباِء، َفُطوَبى

  .( )" النَّاُس ( )َفَسَد ِإَذا ُيْصِلُحون

 احلافظ لإلمام واحلوادث البدع كتاب من نقلته ما آخر هذا

 . اهلل رمحه وضاح بن حممد

 مع الصحيح يف وبعضاا الغربة، أحاديث - اهلل رمحك - فتأمل

 من وقع قد هذا أن كلام العلماء إمجاع وتأمل اا،وشارت كثرتاا،

 زماننا يف اإلسالم: )- اهلل رمحه - القيم ابن قال حتى طويل زمن

 من تسلم أن لعلك جيًدا تأماًل هذا فتأمل (ظاوره أول يف منه أغرب

 االقتداء وهي الناس، أكثر فياا هلك اليت الكبرية اهلوة هذه

 ،مناا سلم من ،أقل فما األقل من ةوالنفر األكرب، والسواد بالكثرة

  .!!أقله ما ،أقله ما

 صحيحه يف مسلم أخرجه الذي الصحيح باحلديث ( )ذلك ولنختم

 عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي مسعود بن عبداهلل عن

                                         
 (.رؤية له: فقال الصحابة يف حبان ابن ذكره: )هذا

 النسخ أكثر ويف غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف ووقع النسخ، بعض يف كذا ( )

 .وضاح ابن كتاب يف ملا املوافق وهو ،(الناس فساد عند) بلفظ اخلطية

 [ج] (.9 91 )د من حديث عبدالرمحن بن سنة رضي اهلل عنه برقم أخرجه أمح ( )

 (.الكالم ولنختم) ناصر بن عزيزعبدال خبط املفيت مساحة نسخة يف ( )
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 مَِّتِهُأ ِمْن َلُه َكاَن ِإال َقْبِلي ُأمٍَّة ِفي اللَُّه َبَعَثُه نَِّبيٍّ ِمْن َما": قال وسلم

: رواية ويف ( )"ِبَأْمِرِه َوَيْقَتُدوَن ِبُسنَِّتِه َيْأُخُذوَن َوَأْصَحاٌب َحَواِريُّوَن

 ُخُلوٌف َبْعِدِهْم ِمْن َتْخُلُف ِإنََّها ُثمَّ ِبُسنَِّتِه، َوَيْسَتنُّوَن ِبَهْدِيِه َيْهَتُدوَن"

 َفُهَو ِبَيِدِه َجاَهَدُهْم َفَمْن ُروَن؛ُيْؤَم ال َما َوَيْفَعُلوَن َيْفَعُلون، ال َما َيُقوُلوَن

 َفُهَو ِبَقْلِبَه َجاَهَدُهْم َوَمْن ُمْؤِمٌن، َفُهَو ِبِلَساِنِه َجاَهَدُهْم َوَمْن ُمْؤِمٌن،

 نقلته ما انتاى. ( )"َخْرَدٍل َحبَُّة اإلمَياِن ِمَن َذِلَك َوَراَء َوَلْيَس ُمْؤِمٌن،

 . العاملني رب هلل واحلمد

 إىل السجن يف وهو كتباا رسالة الدين تقي للشيخ ( )رأيت وقد

 من ليتخلص خبصومه بالرفق عليه يشريون إليه أرسلوا مّلا إخوانه بعض

 :- تعاىل اهلل رمحه - قال منفعته لعظم أوهلا أنقل أن أحببت السجن،

 باهلل ونعوذ إليه، ونتوب ونستغفره، ونستعينه حنمده هلل، احلمد

 ومن له، مضل فال اهلل ياده من أعمالنا، اتوسيئ أنفسنا شرور من

 له، شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن ونشاد له، هادي فال يضلل

                                      
 [ج] (.66 )أخرجه مسلم، باب بيان كون الناي عن املنكر من اإلميان برقم  ( )

 [ج] (.66 )أخرجه مسلم، باب كون الناي عن املنكر من اإلميان برقم  ( )

 نسخة سوى ما النسخ من لدينا ما مجيع يف الكتاب آخر إىل( للشيخ رأيت وقد) عبارة ( )

 مسعود بن عبداهلل حديث إثر فياا جاء فقد ناصر، بن عزيزعبدال خبط هي اليت املفيت

 وكرمه ربه لعفو الراجي ربه إىل الفقري بقلم نقله انتاى: )نصه ما هنا املذكور

 (.تريكي بن راشد بن ناصر بن عزيزعبدال
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 على ليظاره احلق ودين باهلدى أرسله ورسوله عبده حممًدا أن ونشاد

 وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى شايًدا، باهلل وكفى كله، الدين

 . كثرًيا تسليًما وسلم

 الناسكني الشيخني رسالة فياا اليت الورقة وصلت فقد: بعد أما

 قلوبام يف وكتب منه بروح اإلخوان وسائر اهلل أيدهما القدوتني

 من هلم وجعل صدق خمرج وأخرجام صدق مدخل وأدخلام اإلميان

 بالبيان واحلجة العلم سلطان السلطان، من به ( )ينصر ما لدنه

 من وجعلام واألعوان، بالسنان والنصرة القدرة وسلطان والربهان،

 األئمة ومن األقران، من ناوأهم ملن الغالبني وحزبه املتقني أوليائه

 ومنجز ذلك حمقق واهلل واإليقان، الصرب بني مجعوا الذين املتقني

 الرمحن، لعباد الشيطان حزب من ومنتقم واإلعالن، السر يف وعده

 متحانواال االبتالء من سنته به ومضت حكمته اقتضته مبا لكن

 إذ والباتان، النفاق أهل من واإلميان الصدق أهل به اهلل مييز الذي

 اإلميان ادعى من لكل الفتنة من بد ال أنه على كتابه دل قد

): تعاىل فقال والطغيان، السيئات لذوي والعقوبة       

                                      
 علي، بن سامل خبط هي اليت ،املفيت مساحة نسخة يف املوجود هو( ينصر) لفظ ( )

 بن رمحنعبدال الشيخ وخمطوطة الشيخ، آل لطيفعبدال بن حممد الشيخ ونسخة

 اخلطية النسخ وبعض غنام البن واألفاام األفكار روضة يف ووقع احلصني، عزيزعبدال

 (.يتم) بلفظ
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             ) [العنكبوت : - ]، لىع سبحانه فأنكر 

 اإلميان مدعي وأن الغالب، الطالب يفوتون السيئات أهل أن ظن من

 أن كتابه يف وأخرب والكاذب، الصادق بني متيز فتنة بال يرتكون

  ): تعاىل فقال سبيله، يف باجلااد إال يكون ال اإلميان يف الصدق

                                     

                                     

                              

                  ) [1  ،  : احلجرات].  

 ،الفتنة عند وجاه على املنقلب خبسران وتعاىل سبحانه وأخرب

 يستقر ال الذي والطرف اجلانب وهو حرف على فياا اهلل يعبد الذي

 خري من ياواه ما وجود عند إال اإلميان على تيثب ال بل عليه، هو من

): تعاىل فقال الدنيا                       

                                 

        ) [احلج :  ]، تعاىل وقال :(            

                      ) [عمران آل :   ] وقال 
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): تعاىل                              ) 

  .[  : حممد]

 احملبني وجود من بد فال املرتدين وجود عند أنه سبحانه وأخرب

) :تعاىل فقال اجملاهدين، احملبوبني                  

                 ) [1: املائدة ] هم وهؤالء 

: تعاىل قال كما االمتحان على الصابرون ،اإلميان لنعمة الشاكرون

(                                    

     ) [عمران آل :   ] قوله إىل :(        ) [آل 

 . [6  : عمران

 يقضى ما مجيع كان والشكر بالصرب اإلنسان على اهلل أنعم فإذا

 ال": وسلم عليه اهلل صلى النيب قال كما له خرًيا القضاء من له

 َسرَّاُء َأَصاَبْتُه ِإْن َلُه، َخْيًرا اَنَك ِإال َقَضاٍء ِمْن ( )ِلْلُمْؤِمِن اللَُّه َيْقِضي

 . ( )" َلُه َخْيًرا َكاَن َفَصَبَر َضرَّاُء َأَصاَبْتُه َوِإْن َلُه، َخْيًرا َكاَن َفَشَكَر

 من موضع غري يف اهلل ذكر الذي املؤمن هو الشكور والصّبار

                                      
 لطيفعبدال بن حممد الشيخ نسخة ويف غنام، البن واألفاام األفكار روضة يف كذا ( )

 يقضى ال) بعضاا ويف( قضاء من للمؤمن يقضى ال) النسخ بعض يف ووقع الشيخ، آل

 (.من) بسقوط( قضاء للمؤمن

وأمحد من حديث صايب بن (  196)أخرجه مسلم، باب املؤمن أمره كله خري برقم  ( )

 [ج] (. 661 )سط رضي اهلل عنه برقم سنان من النمر بن قا
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 حال؛ بشر فاو والشكر بالصرب عليه اهلل ينعم مل ومن كتابه،

 املآل، قبيح إىل به يفضي حقه يف والضراء السراء من واحد وكل

 األنبياء حمن من هي اليت العظيمة األمور يف ذلك كان إذا فكيف

 من والقرآن اإلميان وحفظ الدين أصول تثبيت وفياا والصديقني؟

 طيًبا ،كثرًيا محًدا هلل فاحلمد والباتان، واإلحلاد النفاق أهل كيد

 وعز وجاه لكرم ينبغي وكما ى،ويرض ربنا حيب كما مبارًكا

 يف الثابت بالقول املؤمنني وسائر يثبتكم أن املسؤول واهلل جالله

 والباطنة، الظاهرة عليكم نعمه ويتم اآلخرة، ويف الدنيا احلياة

 الكافرين على املؤمنني وعباده ورسوله وكتابه دينه وينصر

. املبني بهكتا يف عليام واإلغالظ جباادهم أمرنا الذين واملنافقني

 الرسالة يف - اهلل رمحه - العباس أبي كالم من نقلته ما انتاى

  ( )طويلة وهي املذكورة،

 على جيب ما ،احلشيشة عن سئل ملا - اهلل رمحه - له جواب ومن

 وهي حرام، احلشيشة هذه أكل: فقال جائز؟ أكلاا أن يدعي من

 لكن لياًل،ق أو كثرًيا مناا أكل سواء احملرمة، اخلبائث أخبث من

 فاو ذلك استحل ومن املسلمني، باتفاق حرام مناا املسكر الكثري

                                      
 بن رمحنعبدال الشيخ خمطوطة من( طويلة وهي املذكورة الرسالة يف) عبارة ( )

 ..احلصني عزيزعبدال
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 ُيصلى وال يغسل ال مرتدًّا، كافًرا قتل وإال تاب فإن يستتاب، كافر

 الياودي حكم من أشّر املرتد وحكم. املسلمني بني ُيدفن وال عليه

 الذين للخاصة أو للعامة حيل ذلك أن اعتقد وسواء ( )والنصراني

 الساكن، العزم حترك وأناا والفكر، الذكر لقمة أناا عمونيز

 يباح اخلمر أن ظن السلف بعض كان وقد الطريق، يف وتنفع

: تعاىل قوله متأوال للخاصة  )                

 ) [6: املائدة ]، ةالصحاب علماء من وغريهما وعلّي عمر فاتفق 

 . قتلوا االستحالل على أصروا وإن جلدوا، بالتحريم أقروا إن أنام على

 . - تعاىل اهلل رمحه - الشيخ كالم من نقلته ما انتاى

 جاهر إذا املعني تكفري عدم إليه ينسب الذي هذا كالم فتأمل

 ويأمر احلق على أنام ويزعم الشرك أهل مع وصار األنبياء دين بسب

 مع ويدخل التوحيد يسب ال من على وينكر معام، باملصري

 ولو املعني كفر كيف انظر. اإلسالم إىل انتسابه ألجل املشركني،

 الذين للخاصة حلاا زعم ولو احلشيشة، باستحالل عابًدا كان

 قدامة تكفري على الصحابة بإمجاع واستدل الفكرة، على تعينام

 املعني يف الصحابة وكالم املعني يف وكالمه يتوبوا، مل إن وأصحابه

                                      
  9  ص   ج تيمية ابن اإلسالم لشيخ املصرية الفتاوى من( والنصراني الياودي) لفظ ( )

 .بغداد طبعة
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 من جزًءا احلشيشة استحالل يساوي ال مما ،فيه حنن مبا فكيف

 . أعلم واهلل منه؟ جزء ألف

 وسلم وصحبه وآله حممد على اهلل وصلى العاملني رب هلل واحلمد

 . كثرًيا تسليًما
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 الفهرس

 

 الصفحة             املوضوع

   .........  السلمي عبسة بن عمرو حديث

 1 ...  غروباا ووقت الشمس وعطل وقت الصالة عن  ناى

 9 ..........  لنفسه الناصح املؤمن فليتأمل

 1 ...........  عياض بن الفضيل در وهلل

          وتسعون تسعة ألف كل من النار بعث أن الصحيحني ويف

 6 ................ وتسعمائة

 6 ........ احلديث هذا يف ما اإلنسان تأمل فإذا

 6 .........  تعاىل اهلل رمحه العباس أبو وقال

 2  ....  شركنيامل أحوال كانت كيف يعلم أن أراد ومن

 رجال أمساء هذه أن السلف من وغريه عباس ابن ذكر

    ................  صاحلني

    .........  اإلمام هذا إىل اهلل رمحك فانظر

    .......  والعزى الالت يف ذكره ما أيضا وتأمل

    .........  اإلشكال يزيل وما العبد تكفري
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 1  .......  احلجة بلوغ بعد باهلل أشرك إذا املسلم

 من للغالية علي وحتريق الدين من ومروقام اخلوارج حديث

 9  ................  الرافضة

 1  ...........  الشركية األلفاظ بعض

 6  .......  أمته ويعلمه التوحيد حيقق النيب وكان

 6  .....  الكالم أفضل التوحيد كلمة كانت وهلذا

 2  ...............  نوعان الشرك

    .........  احلجر من آهلتام كانت فأولئك

    ........  امللحد باا أدىل اليت الشباة بطالن

    ........  عروة عروة اإلسالم عرى تنقض إمنا

    ....  اهلل بغري واحللف الرياء كيسري ألصغرا الشرك

 1  ........  املوتى من احلوائج طلب أنواعه ومن

 9  ..........  له يدعو من إىل حمتاج وامليت

 9  ..  التوحيد جرد من إال األكرب الشرك شرك من ينجو ال

 6  .  مضلون ضالون التوحيد أهل أن والضالل الزيغ أهل اعتقاد

   .  6 حممد به جاء فيما وتفكر لنفسه نظر مرأا اهلل فرحم

 اإلسالم يف فيدخلون والعمل بالعبادة ال بالقول توحيدهم فإمنا

 2  .............. منه خيرجون ثم
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    ....  الوجوب جحد ال املنع جمرد للقتال املبيح فجعل

    ....  عنه اهلل رضي الصديق فضائل أعظم من وكان

    .........  عقيل بن الوفاء أبو اإلمام وقال

 1  ....  يسجدها سجدة من امتنع من األرض إىل وأهبط

 9   الكالم أغلظ من الباب هذا يف فكالمام احلنفية كالم أما

 6  .....  املعني تكفري يف والشافعية املالكية كالم

 6  .....  الصاحلني قبور عند العوام من كثري يفعله ما

 األصنام وعبادة باهلل الشرك أن ودعوى والعناد الشرك أهل جدال

    ............ التكفري يف هلا تأثري ال

    ....  أبيه امرأة تزوج رجل إىل ايةالر ومعه الرباء بعث

 الذين املسجد أهل تكفري على عثمان زمن يف الصحابة إمجاع

 بن اجلعد وقتل حنيفة بين وقتال مسيلمة نبوة يف كلمة ذكروا

    .................  درهم

 1  ........  األوثان تعبد حتى الزمان يتغري :باب

 واملرتدين الكفار من اهلل أعداء عداوة وجوب يف باب

 1  ................  واملنافقني

  1 ...........  الفضل هذا أخي يا غتنمفا

  1 ....  البدع أهل على  اهلل رسول من اللعنة وقعت وقد
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  1 ..  الصرحية الردة إىل جتر البدع وأن الدين يف البدعة غلظ

  1 ...........  الردة هي الكفر فتنة إن

   ...... 11 اهلل رسول عن والبالغ حياة العلم فنشر

 11 ......  قلبك ميرض فإنه بدعة صاحب جتالس ال

 19 .......  جتادلوهم وال هواءاأل أهل جتالسوا ال

 11 ....  بييت من خرجت ملا مسلما كنت إن عليك أحرج

 92 ...  أهله من تكونوا به واعملوا به تعرفوا العلم تعلموا

  9 ..........  األول السلف أدرك رجال أن لو

 أفواجا دينام من اليوم ليخرجون الناس إن بيده نفسي والذي

  9 ............ أفواجا فيه دخلوا كما

  9 ........  اآلية هذه يف تصنع كيف ثعلبة أبا يا

  9 ...............  للغرباء طوبى

 99 ......  ظاوره أول يف منه أغرب زماننا يف اإلسالم

 91 .......  ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد

 96 ........  حرف على اهلل يعبد من الناس ومن

 12 .....  اجملاهدين احملبوبني احملبني وجود من بد فال

 




